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―Amar 

é por ao seu viver 

o tempo todo  

o seu coração 

Sentir a paz do bem querer, 

cantar, 

a vida passar. 

Fazer você sorrir, 

Cantar!...‖ (SCARAMUZZI, 1984, p. 38 e 39). 

 

Estrofe da música composta para comemorar vinte e cinco anos de 

casamento. O matrimônio do casal foi muito além, vivem juntos por 

sessenta e dois anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 ―Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por 

admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o 

tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação‖ (MADRE 

TERESA). 

 

 

 

 

 

 

 

―O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo‖. 

Martin Luther King 
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RESUMO: 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de investigar a linguagem verbal coletada e compilada 

em corpus eletrônico oriundo de um Processo Penal - Parte Especial - Dos Crimes Contra a 

Pessoa, capítulo I, Dos Crimes Contra a Vida, julgado no Complexo Judiciário Fórum 

Ministro Mário Guimarães, na capital de São Paulo, em 2011. A relevante problemática foi a 

violência doméstica homicida. Optamos por um processo de homicídio perpetrado por réu do 

sexo masculino contra sua antiga cônjuge e mãe de seu filho cujo palco do crime fora a 

residência da vítima. O objeto de estudo foi o conjunto das oitivas processuais que 

aconteceram em dois momentos: Audiência Preliminar e Julgamento. Nossa pressuposição é 

que em um Processo Penal, os atores linguísticos compõem três grupos distintos de acordo 

com sua função processual: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar. Porque não se têm acesso aos 

atos em si, apenas às representações deles, os atores optam por usar a linguagem, em especial, 

a verbal ao explicitar seu conhecimento sobre a ocorrência. Ao fazê-lo eles se posicionam de 

modo diferente a partir de suas crenças sobre a ocorrência e impregnam em sua fala o impacto 

que os fatos tiveram sobre suas vidas. Diante disso, há diferenças linguísticas na fala dos 

atores de acordo com sua função processual que podem ser reveladas pela investigação do 

posicionamento. Revelá-las pode elucidar as versões da acusação e da defesa sobre, por 

exemplo, o perfil da vítima e do réu. Nossa análise dessas diferenças é inovadora, já que não 

encontramos nenhum estudo do posicionamento em oitivas processuais no Português, assim, 

buscamos preencher essa lacuna. Os objetivos específicos foram: (A) Revelar os usos de 

posicionamento explicitando suas categorias em duas classes gramaticais; (a) adjetivos e (b) 

advérbios terminados em mente; e (B) Descobrir se há diferenças de usos de posicionamento 

de acordo com a função processual que o ator linguístico exercer: (a) acusar, (b) defender e 

(c) julgar. As questões de pesquisa foram: 1- Quais são as evidências de usos de 

posicionamento e suas categorias nas classes gramaticais dos: (a) adjetivos e (b) advérbios 

terminados em mente? e 2- Há diferenças de usos de posicionamento em relação à função 

processual que o ator linguístico exercer: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar? Adotamos a 

seguinte fundamentação teórica: (A) Linguística Aplicada; (B) Linguística de Corpus, 

extraindo evidências de uso da linguagem verbal por meio de corpus analisado 

eletronicamente; (C) Análise do posicionamento à luz de Biber e Finegan (1988); Biber et al., 

(1999) e Biber (2006a e 2006b) definido como uma expressão de sentimento, atitudes e 

julgamentos que o ator explicita sobre sua mensagem; e (D) Linguística Forense que investiga 

a linguagem que acontece nos fóruns. A metodologia incluiu pesquisa de campo, uso da 

ferramenta eletrônica PALAVRAS e análise qualitativa. Os resultados indicaram: para a 

primeira pergunta, que foram descobertos usos de posicionamento nas duas classes 

gramaticais e, para a segunda, que há diferenças de usos de posicionamento em relação às 

funções processuais. Diante dessas respostas, concluímos que: (a) é importante investigar as 

diferenças linguísticas de cada função processual a fim de entendermos qual é a linguagem 

usada em cada uma dessas funções; e (b) identificar o posicionamento em corpus forense 

pode ser útil ao avaliar a qualidade da informação transmitida, por exemplo, por uma 

testemunha que impregna sua fala com seus sentimentos, atitudes e o grau de conhecimento 

frente ao fato que se julga. Esperamos ter contribuído com novos estudos da Linguística de 

Corpus focados nos usos do posicionamento no discurso forense a partir da metodologia 

desenvolvida nesta pesquisa. Almejamos também, ter contribuído com o desenvolvimento da 

Linguística Forense no Brasil ofertando nossa metodologia e resultados, já que adotamos em 

nossas práticas o rigor exigido. Nossas considerações finais discutem: as limitações, 

desdobramentos, pesquisas futuras e, ainda, propostas de aplicações pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Processo Penal, Linguística Forense, Linguística de Corpus, Evidências e 

Posicionamento. 



 

ABSTRACT: 

 

The overall purpose of this research was to investigate the verbal language collected and 

compiled in an electronic corpus, extracted from a Criminal Lawsuit - Special Part - Crimes 

Against the Person, Chapter I, Crimes Against Life, tried at the Legal Complex Minister 

Mario Guimarães Forum in the capital of São Paulo, in 2011. The relevant issue was the 

homicidal domestic violence. We opted for a murder case perpetrated by a male defendant 

against his former spouse and mother of his child, staged at the residence of the victim. The 

object of my study was the set of hearings that were held in two separate instances: 

Preliminary Hearing and Trial. Our assumption is that in a criminal proceeding, language 

actors fall into three distinct groups, according to their function in the proceedings: (a) charge, 

(b) defend and (c) judge. Because they have no access to the acts per se, only to their 

representations, the actors used language, largely verbal, to report their knowledge of the 

occurrence. In doing so, they positioned themselves in accordance with from their view of the 

occurrence and imbue the impact that the events have had on their lives into their accounts. 

Thus, there are linguistic differences in the speech of actors, according to their function in the 

proceedings, which can be revealed by the investigation into the stance. Revealing them can 

elucidate the prosecution‘s and the defense‘s versions of, for example, the profile of the 

victim and the defendant. Our analysis of these differences is innovative, as we did not find 

any study on the stance at hearings in Portuguese. As such, we seek to bridge this gap. The 

specific objectives were: (A) to reveal the different uses of stance by explaining their 

categories in two parts of speech; (A) adjectives and (b) adverbs ending in ―ly‖; and (B) to 

find out if there are differences in the uses of stance, according with the role the linguistic 

actor plays in the proceedings: (a) charge, (b) defend (c) and judge. Research questions were: 

1. What is the evidence of the use of stance and its categories in the different parts of speech: 

(a) adjectives and (b) adverbs ending in ―ly‖? 2. Are there differences in the uses of stance in 

relation to the role of the linguistic actor played in the proceedings: (a) charge, (b) defend (c) 

and judge? The theoretical background is based on: (A) Applied Linguistics; (B) Corpus 

Linguistics, extracting evidence from the use of verbal language through corpus analysed 

electronically; (C) analysis of stance in light of Biber and Finegan (1988); Biber et al, (1999) 

and Biber (2006a and 2006b), defined as an expression of feeling, attitudes and judgments 

that the authors explains about their message; and (D) Forensic Linguistics investigating the 

language used in the forums. The methodology included fieldwork, use of the electronic tool 

WORDS and qualitative analysis. The results indicated the following: for the first question, 

that two stances were discovered in the two parts of speech, and for the second question, that 

there are differences in the uses of stances related to functions in the proceedings. Given these 

responses, we conclude that: (a) it is important to investigate the linguistic characteristics of 

each function in the proceedings in order to understand what is the language used in each of 

these functions; and (b) identifying different stances in forensic corpus may be useful to 

assess the quality of the information relayed, for example, by witnesses who impregnates their 

speech with personal feelings, attitudes and level of knowledge about the fact on trial. We 

hope to have contributed to the development of new Corpus Linguistics studies, focused on 

the uses of stances in forensic speech from the research methodology developed herein. We 

also hope to have contributed to the development of Forensic Linguistics in Brazil by offering 

our methodology and results, as we adopted the required rigor in our practices. Our final 

considerations discuss the following: the limitations, developments, future research and 

proposals for educational applications. 

 

Keywords: Criminal Procedure, Forensic Linguistics, Corpus Linguistics, Evidence and 

stance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando o amor se torna violento? 

Não é raro ouvirmos relatos de violência em nome do amor. No mundo todo há casos 

de agressões de mulheres contra seus cônjuges e de homens contra suas companheiras, a tal 

ponto que nos dá a impressão de terem se tronado corriqueiros. O cenário brasileiro, 

infelizmente, não é diferente. 

A resposta ao nosso questionamento extrapola, e muito, os estudos linguísticos a que 

nos propomos, mas isso não diminui nossa inquietação a respeito. 

 

Motivação: primeiros passos 

 

A motivação para esta pesquisa teve origem no decorrer do Mestrado, 

especificamente, nas reuniões do Grupo de Estudos de Linguística de Corpus
1
 (GELC) que é 

certificado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) cuja sede é no Departamento de 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL/PUC-SP) e a liderança é do Prof. Dr. 

Berber Sardinha. As explanações desse Professor sobre o papel do Linguista Forense em 

investigações criminais internacionais despertaram o desejo de aprofundar-me nessa área a 

fim de atuar como especialista e, principalmente, como Docente, orientando novos 

pesquisadores e preparando peritos nesse campo. 

A partir da defesa do Mestrado, em 2007, iniciamos uma revisão bibliográfica sobre 

Direito Penal
2
, e, simultaneamente, a busca por um corpus de estudo. Durante três anos e 

meio fizemos uma ―pesquisa de campo‖
3
 com a finalidade de coletar o corpus de estudo. 

Nessa fase da pesquisa, visitamos, na cidade de São Paulo, órgãos que acreditávamos serem 

produtivos para essa coleta, tais como: Delegacias de Polícia que, na verdade, não se 

demonstraram um local apropriado aos objetivos pretendidos; o Arquivo Público do Estado de 

São Paulo, com um rico acervo de documentos oficiais do Estado, porém, não atendiam aos 

critérios proposto para compilação do corpus e, por fim, Fóruns de Justiça, com muita oferta 

                                                
1 Maiores informações disponíveis em: <www.corpuslg.org>. Acesso em 30 de jan. de 2015. 
2Embora seja possível encontrarmos alguns debates sobre qual seria o termo mais adequado, Direito Criminal ou 

Direito Penal, adotamos a expressão Direito Penal, pois o Código Criminal de 1830 foi substituído pelo Código 

Penal em 1940 tendo sido acolhido pela Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. Assim, 

assumimos essa expressão, legalmente, sugerida e, ainda, o fazemos guiados por Masson (2011, p. 4) 
3 Conforme (SEVERINO, 2000, p. 150) e (PIANA, 2009, p. 167 e 169). 

http://www.corpuslg.org/
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de informação que, certamente, contribuiu para um redirecionamento da pesquisa de campo, 

mas, apesar disso, nada foi coletado nesses locais por não atenderem, exatamente, aos 

critérios de corte
4
. 

Embora essas visitas tenham sido infrutíferas no que tange a coleta do corpus, na 

verdade, elas se configuraram em instrumentos valiosos que, no seu conjunto, proporcionaram 

um amadurecimento sobre os inúmeros processos que são executados até se chegar à solução 

de um conflito para o qual seja necessária a intervenção da Justiça. Nessa jornada, 

maciçamente, retornamos sem nenhuma coleta, ou pela não liberação do material ou, quando 

os documentos eram aprovados para reprodução, pelo elevado custo financeiro frente ao 

volume necessário de cópias. Sem dúvida, uma fase importante da pesquisa, extremamente 

difícil, que só foi superada pela persistência e pelo entendimento de que seria um aprendizado 

inigualável, como de fato foi. 

Contudo, após algumas visitas ao Complexo Judiciário Fórum Ministro Mário 

Guimarães em São Paulo, capital, popularmente, conhecido como Fórum da Barra Funda, a 

pesquisa de campo frutificou a partir da permissão para coletar o processo que estudamos. 

Nosso corpus de estudo reflete o extremo da manifestação de violência que é sua 

materialidade por meio do homicídio. O corpus aqui investigado foi extraído de um Processo 

Penal completo e denominado Corpus de Estudos para Linguística Forense, doravante 

(CELF). Considerando que, futuramente, almejamos novas coletas
5
, incluímos a identificação 

01. Desse modo, (CELF_ID_01) corresponde ao corpus do Processo Penal completo do qual 

extraímos nosso corpus de estudo que nomeamos como (CELF_ID_01_a)
6
. O acréscimo da 

letra (a) representa nosso objeto de estudo que é o conjunto de oitivas que analisamos, 

exclusivamente, via Linguística de Corpus. Os atos ilícitos desse processo foram julgados por 

Júri Popular
7
 e se encontram previstos e tipificados no Direito Penal Brasileiro promulgado 

em 1940, Parte Especial – Dos Crimes Contra a Pessoa, capítulo I - concernente aos Crimes 

Contra a Vida. Trata-se de uma violência homicida ocorrida em ambiente doméstico 

envolvendo um casal, no caso, o cônjuge do gênero masculino agindo como o agressor e a 

                                                
4 Explicitaremos os critérios de corte no capítulo de Metodologia. 
5 Ao termino desta pesquisa, planejamos ampliar o (CELF) até que atinja a classificação de grande, isto é, 10 

milhões de palavras, conforme tabela de Berber Sardinha (2004, p. 26). Uma meta mensurável e bastante 

desafiadora, mas realista que pode proporcionar uma importante colaboração científica à Linguística de Corpus e 
à Linguística Forense. 
6 Os detalhes da coleta e composição do corpus podem ser lidos no capítulo 3- Metodologia. 
7A finalidade do Direito Penal é a ―defesa da sociedade, pela proteção de bens jurídicos fundamentais, como a 

vida humana, a integridade corporal do homem, a honra, o patrimônio, a segurança da família, a paz pública, 

etc‖ (DOWER, 2005, p. 101 – 102). O crime de homicídio fere um bem supremo e deve ser julgado pelos pares 

do réu e da vítima, isto é, por representantes populares da sociedade que o julgam a partir do que compreendem 

ser correto e ético e não pelo entendimento legal de um Juiz, por exemplo. 
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vítima sendo sua antiga parceira e mãe de seu filho que, na época do crime, era menor de 

idade. Como vimos, o (CELF)
8
 é focado, exclusivamente, no campo forense Penal, 

especificamente, no capítulo I, Crimes Contra a Vida, tendo em vista ser nessa área que 

desejamos atuar como especialista. 

Em síntese, estudamos linguisticamente, um Processo Penal de Crimes Contra a Vida, 

especificamente, a violência doméstica homicida praticada contra a mulher que, nos autos 

estudados, teve como instrumento do crime uma arma branca, exatamente, faca de cozinha. 

Nosso objeto de estudo é o conjunto das oitivas processuais que julgou esse homicídio. As 

referidas oitivas aconteceram em dois momentos; o primeiro, Audiência Preliminar, avaliou 

se haviam provas suficientes para encaminhar o processo para o Julgamento e, o segundo 

momento, foi o Julgamento. Especificamente, estudamos a linguagem usada nas interações 

humanas das atividades que acontecem no ambiente forense a partir dessas oitivas e não a 

violência em si, embora ela deva ser considerada tendo em vista o seu peso no contexto geral. 

Nossa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da (PUC-SP) – Sede Campus 

Monte Alegre - tendo sido aprovada por esse comitê. 

É importante focalizarmos nossa investigação na linguagem, já que em um Processo 

Penal só temos acesso às representações dos atos que estão sendo julgados e não às ações 

criminais em si. Nesse cenário a linguagem verbal ocupa um lugar de destaque tanto para os 

profissionais, quanto para os leigos. O linguista forense investiga a comunicação entre as 

partes, podendo analisar até mesmo as interações linguísticas ocorridas antes do crime, mas, 

certamente, averigua os documentos processuais desde o pedido de socorro aos Setores de 

Emergência até o Julgamento. Diante disso e, a partir da materialidade dessas falas transcritas, 

estudamos linguisticamente, as interações humanas ocorridas nesse espaço de trabalho que, 

em algumas situações, acontecem sob forte emoção. 

 

Problemática que Envolve a Pesquisa 

 

A problemática social que envolve nosso objeto de estudo é muito comum e cresce a 

cada dia abrangendo todas as classes sociais, globalmente. Devido aos impactos e elevados 

números de ocorrências mundiais, é explorada pelos meios de comunicação, cotidianamente. 

                                                
8Guiamos nossas ações e essa coleta pelo exposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no 

que tange a publicidade dos processos – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Capítulo I - Art. 5º - ―LX - a 

lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 

exigirem‖.  O caso estudado não teve nenhuma restrição, ao contrário, os trabalhos foram públicos permitindo-se 

inclusive a forte presença da imprensa em todas as fases processuais, até mesmo nos três dias de julgamento. 
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Em campanhas políticas, por todo o mundo, o tema aflora como alvo de promessas de 

erradicação, mas, ano após ano, essas juras se mantêm, indicando a perpetuação da violência 

cujos dados estatísticos, internacionais ou nacionais, são, no mínimo, alarmantes. 

Uma reflexão sobre os índices de violência, com foco principal em armas de fogo, já 

que elas representam 70% dos homicídios nacionais
9
, vem sendo ofertada nos últimos anos 

pelo sociólogo Waiselfisz (2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015)
10

. A 

partir da sistematização estatística de uma série de dados, internacionais e nacionais, são 

apresentados mapas com levantamentos de óbitos desde 1980. 

No ranking internacional envolvendo noventa países com taxas de mortalidade por 

arma de fogo, o Brasil ocupa a décima primeira posição, segundo a tabela 9.1 de Waiselfisz 

(2015, p. 87), com 40.077 ocorrências de homicídio só em 2012, sendo que, por ordem 

decrescente, os demais países são: Venezuela, Ilhas Virgens, El Salvador, Trinidad e Tobago, 

Guatemala, Colômbia, Iraque, Bahamas, Belize e, por fim, Porto Rico. Alguns desses países 

apresentam elevados índices de violência, não necessariamente só homicídio. O Brasil 

também se distancia bastante das taxas de outros países como, por exemplo, Polônia ou 

Malásia com taxas de 0,3, Reino Unido com 0,2 de mortes por armas de fogo e Hong Kong 

com uma taxa de 0,0 casos e, conforme aponta Waiselfisz (2015), essa é uma taxa que 

devemos ―tomar como referência‖ (p. 100). 

A partir dos levantamentos nacionais de Waiselfisz (2015), vemos que entre 1980 e 

2012, o número de pessoas vítimas por disparo de arma de fogo foi de 880.386, o que 

equivale a 387% de crescimento de vítimas por arma de fogo nesse período, conforme tabela 

2.1. Mesmo considerando o incremento populacional em torno de 61% e outras causas de 

morte investigadas, tais como: acidente, suicídio e causa indeterminada, o sociólogo aponta 

que o saldo ainda é elevado, já que os homicídios representam um aumento de 556,6% do 

total de vítimas por arma de fogo mencionado. Isolando os números de jovens entre quinze e 

vinte nove anos, a tabela revelou um drástico aumento de 463,6% de mortes por arma de fogo 

no mesmo período, esse número foi explicado, exclusivamente, pela elevação de 655,5% de 

homicídios em jovens, tendo em vista que os valores das demais causas averiguadas foram 

negativos na tabela 2.1 (p. 22).  

Conforme explanamos, esses dados são referentes tão somente aos homicídios por 

arma de fogo, não sendo computadas as ocorrências, por exemplo, com arma branca como 

                                                
9Dados extraídos do Mapa da Violência 2015 - Mortes Matadas por Arma de Fogo. Disponíveis em 

<http://www.mapadaviolencia.org.br/>. Acesso em 2 de ago. de 2015. 
10Todos os Mapas estão disponíveis em <http://www.mapadaviolencia.org.br/>. Acesso em 3 de out. de 2015. 

http://www.mapadaviolencia.org.br/
http://www.mapadaviolencia.org.br/
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faca. Tal instrumento foi utilizado para vitimar uma jovem mãe de dezoito anos de idade 

dentro de sua residência, como descrito nos autos estudados. Se fossem calculados, os 

acontecimentos com armas brancas representariam uma parcela dos 30% restantes de 

assassinatos que não foram incluídos nos dados apresentados, anteriormente, e isso elevaria, 

ainda mais, os números de homicídios mencionados. Apesar disso, esses Mapas evidenciam 

índices de violência no mundo e no Brasil que podemos considerar, no mínimo, como 

inaceitáveis.  

Os identificadores mencionados, como explicitamos, atraem a atenção dos meios de 

comunicação, principalmente, se a vítima ou o réu for, minimamente, popular
11

 ou se os atos 

homicidas contiverem um grau de violência que suscite indignação social. A fim de ilustrar, 

citamos apenas três casos de homicídios perpetrados por antigos companheiros do sexo 

masculino contra vítimas mulheres, amplamente, divulgados: Eloá Cristina Pimentel
12

, 

extenso sequestro em cárcere privado, em 2008, com repercussão internacional e conclusão 

com o assassinato da adolescente e lesões corporais na amiga que foi sequestrada com ela. O 

réu foi condenado por Júri Popular pelos doze crimes pelos quais foi julgado recebendo a 

pena de noventa e oito anos e dez meses de prisão em regime fechado. Em 2013 a defesa do 

culpado conquistou a redução da pena para trinta e nove anos e três meses que estão sendo 

cumpridos em regime fechado; Elisa Silva Samudio
13

, desaparecida e dada como morta em 

2010, os suspeitos foram julgados por Júri Popular, condenados e cumprem a pena em regime 

fechado
14

 e, Mércia Mikie Nakagima
15

, assassinada em 2010, o réu foi julgado por Júri 

Popular, condenado ao tempo de vinte anos e cumpre a pena em regime fechado.  

Os três casos citados não refletem, nem de longe, as estatísticas desse cenário de 

violência homicida contra a mulher. Dados publicados por Waiselfisz
16

 em (2012, p. 8) 

apontam que, entre 1980 e 2010, noventa e duas mil mulheres foram vítimas de homicídio no 

                                                
11 No processo estudado o réu era um jogador de futebol profissional em um importante time de São Paulo e, por 

isso, os meios de comunicação divulgaram o homicídio e o julgamento, amplamente. 
12 Maiores informações disponíveis em: 

<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=18491>. Acesso em 23 de 

fev. de 2016. 
13 Maiores informações disponíveis em: <http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/caso-eliza-juiza-

determina-expedicao-de-certidao-de-obito.htm#.VsvbrfkrLrc>. Acesso em 23 de fev. de 2016. 
14

 Igualmente, ao caso que estudamos esse também foi muito divulgado por envolver um jogador de futebol 

profissional, goleiro, de um grande time do Rio de Janeiro. Como vimos, o réu do processo estudado foi jogador 

profissional de time paulista. 
15 Maiores informações disponíveis em: 

<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=17563>. Acesso em 23 de 

fev. de 2016. 
16 Instituto Sangari – Mapa da Violência (2012) e Mapa da violência: Homicídios e Juventude no Brasil (2013). 

http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=18491
http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/caso-eliza-juiza-determina-expedicao-de-certidao-de-obito.htm#.VsvbrfkrLrc
http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/caso-eliza-juiza-determina-expedicao-de-certidao-de-obito.htm#.VsvbrfkrLrc
http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=17563
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Brasil, sendo que 43,7 mil dessas ocorrências foram na última década
17

 e, de acordo com o 

publicado em 2013 e, entre 2001 e 2011, houve um incremento de 17,2% nos índices de 

homicídios contra mulheres. 

Ainda, especificamente, no que tange a violência contra a mulher, explanamos sobre a 

pesquisa quantitativa domiciliar com aplicação de questionários em uma amostra total de 

1.501 representantes de ―100 municípios nas 5 regiões do país, escolhidos através de sorteio 

amostral‖ (p. 6) e ouvidos no período de 10/05/2013 a 18/05/2013, realizada pelo Data 

Popular e Instituto Patrícia Galvão
18

 com apoio da Secretaria de Políticas para a Mulher, que 

avaliou a percepção de homens e mulheres de todas as classes sociais sobre a violência e 

assassinatos de mulheres no cenário brasileiro e revelou que as pessoas consideram que: 

 

 ―54% conhecem uma mulher que já sofreu agressão do parceiro‖ (p. 26); 

 ―86% concordam que agressão contra a mulher deve ser denunciada à 

polícia‖ (p. 28); 

 ―Vergonha e medo de ser assassinada são percebidas como as principais 

razões para a mulher não se separar do agressor‖ (p. 30); 

 ―85% concordam que mulheres que denunciam seus maridos/namorados 

agressores correm mais risco de serem assassinadas por eles‖ (p. 32, grifo 

nosso); 

 ―92% concordam que quando as agressões contra a esposa/companheira 

ocorrem com frequência, podem terminar em assassinato‖ (p. 34); 

 ―91% [...] considera que hoje os assassinatos de mulheres por parceiros são 

mais cruéis e violentos‖ (p. 36). 

 

Seguindo a mesma linha de preocupação com as taxas de violência contra a mulher, o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, doravante (IPEA), realizou em 2014
19

 uma 

pesquisa sobre a tolerância da sociedade quanto à violência contra a mulher. Os dados foram 

coletados, presencialmente, em ―3.809 domicílios, em 212 municípios, abrangendo todas as 

                                                
17 Mapa da Violência. Disponíveis em: 

<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf>. Acesso em 19 jul. de 
2015. 
18 Referimo-nos ao livro ―Percepção da Sociedade sobre Violência e Assassinatos de Mulheres‖ (2013). 

Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-

content/uploads/2013/08/livro_pesquisa_violencia.pdf>. Acesso em: 17 de out. de 2015. 
19 Referimo-nos a pesquisa ―Tolerância social à violência contra as mulheres‖ (2014). Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres.pdf>. Acesso em 17 

de out. de 2015. 

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/08/livro_pesquisa_violencia.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/08/livro_pesquisa_violencia.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres.pdf
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unidades da federação‖ (p. 2) por meio do método de ―amostragem probabilística de modo a 

garantir uma margem de erro de 5% a um nível de significância de 95% para o Brasil e para 

as cinco grandes regiões‖ (p. 2). A análise dos dados revelou que: 

 

 42,7% concordam que; ―Mulher que é agredida e continua com o parceiro 

gosta de apanhar‖
20

 (p. 3); 

 91% concordam que; ―Homem que bate na esposa tem que ir para a 

cadeia‖ (p. 3); 

 ―89% tenderam a discordar da afirmação ‗um homem pode xingar e gritar 

com sua própria mulher‘‖ (p. 3). 

 

Outro dado da pesquisa mostra que: 

 
 A ―população ainda adere majoritariamente a uma visão de família nuclear 

patriarcal [...] embora o homem seja ainda percebido como o chefe da 
família, seus direitos sobre a mulher não são irrestritos, e excluem as formas 

mais abertas e extremas de violência‖ (p. 3).  

 

Entretanto; 

 

 A ―esposa [...] deve ‗se dar ao respeito‘, se comportar segundo o papel 

prescrito pelo modelo‖ (p. 4); 

 50,9% concordam que; ―Toda mulher sonha em se casar‖ (p. 6); 

 34% concordam que; ―Tem mulher que é pra casar, tem mulher que é pra 

cama‖ (p. 12); 

 56,9% discordam que; ―A questão da violência contra as mulheres recebe 

mais importância do que merece‖ (p. 13); 

 47,2% concordam que; ―O que acontece com o casal em casa não interessa 

aos outros‖ (p. 14);  

 58,4% concordam que; ―Em briga de marido e mulher, não se mete a 

colher‖ (p. 15); 

 66,6% concordam que; ―A roupa suja deve ser lavada em casa‖ (p. 15);  

 33,3% concordam que; ―Casos de violência dentro de casa devem ser 

discutidos somente entre os membros da família‖ (p. 16); 

                                                
20 Referimo-nos, ainda, a errata da pesquisa mencionada na nota de rodapé número 17. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21971>. Acesso em 31 de 

nov. de 2015. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21971
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 61,7% concordam que; ―Quando há violência, os casais devem se separar‖ 

(p. 16); 

 69,8% discordam que; ―A mulher que apanha em casa deve ficar quieta 

para não prejudicar os filhos‖ (p. 18); 

 71,6% discordam que; ―Dá para entender que um homem rasgue ou quebre 

as coisas da mulher se ficou nervoso‖ (p. 20); 

 61,9% discordam que; ―É da natureza do homem ser violento‖ (p. 21); 

 35,3% concordam que; ―Se as mulheres soubessem como se comportar, 

haveria menos estupro‖ (p. 23). 

 

 Os números obtidos nessas pesquisas revelam que ainda há um longo caminho a ser 

percorrido, culturalmente, até que se conquiste a atenuação desse problema social. 

Considerando os elevados níveis de violência contra a mulher, foi sancionada pela 

Presidência da República, a Lei Nº 13.104, de 09 de março de 2015, que altera o artigo 121 do 

Código Penal, prevendo o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 

homicídio e o artigo 1º da Lei Nº 8.072 incluindo o feminicídio no rol dos crimes hediondos
21

. 

Embora essas alterações legais sejam salutares, ainda há muito a ser feito, não apenas, 

punitivamente, o que é importante a fim de coibir novas ocorrências, mas, principalmente, 

com um conjunto de ações sociais preventivas. Acreditamos que os usos linguísticos desse 

cenário devam ser estudados, em especial, os que circulem em âmbito forense, mas sem o 

peso da morbidade que envolve os casos, e sim, revestidos da intenção de contribuir com a 

Justiça, por exemplo, no levantamento de evidências criminais, descrevendo a linguagem dos 

atores processuais e, sendo possível, apresentando propostas de ações que busquem a 

prevenção de ocorrências de violência por meio de práticas educativas que sejam, 

verdadeiramente, transformadoras. 

Sabemos que os limites da Linguística Aplicada não serão suficientes para solucionar 

o problema, principalmente, quando questões patológicas estiverem presentes, mas 

acreditamos que possam contribuir, multidisciplinarmente
22

, somando-se às demais áreas 

                                                
21 Maiores informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13104.htm>. Acesso em 19 de jul. de 2015. 
22

 Entendemos como Multidisciplinaridade que várias áreas científicas atuam, simultaneamente, sem cooperação 

ou destaque de nenhuma delas, em um único objeto de estudo. Neste caso, cada campo disseca o objeto de 

estudo por meio de seus métodos próprios e os analisa a partir de seus arcabouços teóricos, isoladamente, dos 

demais. As evidências científicas oriundas dessas pesquisas são colocadas a serviço da sociedade sendo que o 

conjunto delas, cada uma como coadjuvante, pode atuar em benefício humano. Segundo Nicolescu (2011), que 

nos inspirou nesta nota de rodapé, ela ultrapassa as fronteiras disciplinares mantendo sua meta na pesquisa 

disciplinar (p. 3). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm
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científicas que buscam identificar e tratar os geradores da violência como, por exemplo, a 

Psicologia, a Psiquiatria, Assistência Social e outras, todas envolvendo interações humanas e, 

portanto, mediadas pela linguagem. Desse modo, os saberes compartimentados nos limites de 

cada disciplina cooperariam para identificar e tratar, preventivamente, do mesmo problema, 

violência doméstica homicida, cada qual com suas próprias características e objeto de estudo. 

A Linguística Aplicada se caracteriza, segundo Corrêa (2008), por sua contribuição, 

necessariamente, construída a partir dos dados que analisa. Nesse sentido, os fatos linguísticos 

e os sócio-históricos se aproximam eclodindo em questionamentos que necessitam de áreas 

vizinhas ―na constituição de seu objeto de estudo‖. Essa seria uma contribuição 

transdisciplinar ―que extrapola as fronteiras disciplinares, duas ou mais disciplinas são 

mobilizadas para darem conta da formulação de um dado como objeto de estudos‖ 

considerando que ―suas contribuições são informadas pelos dados que analisa‖. A Linguística 

Aplicada, segundo o autor, ―pode obedecer a diferentes ênfases, mais, ou menos, ligadas à 

Lingüística, o que lhe dá uma mobilidade que foge à disciplinarização tradicional do campo 

científico das Ciências da Linguagem‖ (p. 248). 

Atualmente, há uma nova postura sendo adotada pelos linguistas aplicados envolvendo 

trocas de conhecimento com áreas vizinhas que se faz necessária em determinados trabalhos. 

Trata-se de uma dinâmica que estabelece laços sólidos com teorias, metodologias e às 

problemáticas que estão mobilizando. É uma nova visão, já que o linguista aplicado está 

despertando para problemas oriundos do mundo real, de modo geral, e não somente 

pedagógico. Os reflexos dessa nova atitude já podem ser percebidos na bibliografia a exemplo 

de: Leffa (2006); Rocha (2008); Simpson (2011); Scheifer (2013) e muitos trabalhos no 

campo da Linguística Forense, conforme publicações disponíveis na Associação de 

Linguagem & Direito (ALIDI). 

A Linguística Aplicada, como foi praticada, nesta pesquisa, seguiu um percurso 

transdisciplinar na medida em que: a) necessitamos que os conhecimentos de todas as áreas 

estivessem em sinergia durante o processo, são elas; Direito Penal; Linguística de Corpus e a 

Linguística Forense; b) a análise das oitivas, nosso objeto de estudo, considera o contexto 

geral que as envolvem e, ainda, seu peso para cada área; c) usamos uma linguagem real, in 

vivo, como objeto de estudo; d) dentre as áreas mencionadas, escolhemos a Linguística de 

Corpus, que linda com a extração de evidências da linguagem em uso, a fim de desvendarmos 

as evidências de usos da linguagem das oitivas; e) a partir de nosso olhar humanista, 

consideramos o homem em seu ambiente natural; e f) os conhecimentos gerados a partir dos 

resultados desta pesquisa poderão ser aplicados em cada uma dessas áreas tanto, socialmente, 
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quanto, cientificamente, no mínimo, de modo pedagógico. Vimos em Nicolescu (2011), que o 

conhecimento transdisciplinar ―corresponde a um conhecimento in vivo
23

, [...] Por definição, 

o conhecimento transdisciplinar inclui um sistema de valores, os valores humanistas. Isso leva 

a um novo tipo de educação - a educação transdisciplinar (ET), distinta, mas também, 

complementar a nossa educação disciplinar (ED).‖ (p. 4, tradução nossa)
24

. 

Nesse sentido, como linguistas aplicados, devemos ser capazes de reconhecer os 

impactos dos usos linguísticos sobre nossa problemática, já que o ambiente observado é in 

vivo, isto é, os dados são oriundos de situações de interações humanas reais. Como vimos, 

nossa problemática é a violência doméstica homicida que se instalou após o fim do diálogo. 

Um dos desdobramentos
25

 possíveis desta pesquisa pode ser uma nova pesquisa para 

estudarmos a linguagem que sustenta uma cultura social que, embora mais intolerante, ainda 

aceita, a violência contra a mulher, conforme vimos nos trabalhos mencionados acima. É 

preciso desenvolver práticas linguísticas preventivas desse problema ampliando as 

possibilidades de que o conflito possa ser identificado e tratado ainda na etapa preliminar aos 

atos violentos que, a nosso ver, é o diálogo. Entretanto, conforme mencionamos, essas 

questões necessitam de muitos estudos de diversos campos e, ainda, de uma postura científica 

centrada no diálogo e no compartilhar de evidências de maneira reflexiva. Contudo, nesta 

pesquisa focamos, somente, em questões linguísticas de usos forenses, especificamente, nas 

oitivas processuais, um percurso transdisciplinar. 

A fim de identificar os geradores e atenuar a violência doméstica é preciso que todas 

as esferas atuem em sinergia na direção de uma interferência social pedagógica transformando 

valores tolerantes em intolerantes quanto à violência doméstica. Tal ação pedagógica deve 

atingir tanto o público profissional, quanto o leigo tratando de valores estabelecidos por lei 

nos direitos humanos. Especificamente, nossa proposta pedagógica é que as competências 

para o diálogo devem ser estudadas pelo ator linguístico exigindo do aprendiz uma prática 

diária. Entendemos que seja uma ação pedagógica transdisciplinar à luz de Nicolescu (2011, 

p. 4), o que chamaríamos de Educação Linguística para a Não-Violência. 

Algumas ações nesse sentido já estão sendo implantadas e receberam o apoio de Juízes 

                                                
23 Expressão do Latim que significa dentro do vivo, assim, um experimento in vivo seria aquele que considera o 

ser vivo. 
24

 ―The transdisciplinary knowledge corresponds to an in vivo knowledge, concerned with the correspondence 

between the external world of the Object and the internal world of the Subject. By definition, the 

transdisciplinary knowledge includes a system of values, the humanistic values. It leads to a new type of 

education – the transdisciplinary education (TE), distinct from but complementary to our present disciplinary 

education (DE).‖ (NICOLESCU, 2011, p. 4). 
25Os desdobramentos mencionados nesta Introdução, especialmente, a Educação Linguística para a Não-

Violência, serão retomados na discussão do trabalho com maiores informações. 
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de Violência Doméstica e Familiar como, por exemplo, a carta que tornou público vários 

comprometimentos, dentre eles, o de estimular ―a promoção de cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento da legislação às equipes multidisciplinares, aos servidores que atuam nas 

varas especializadas, criminais com funções cumulativas e juizados de violência doméstica e 

familiar contra a mulher‖. O que se busca com essa educação é que ―à luz dos direitos 

humanos, compreendam as questões socioculturais, econômicas, afetivas e psicológicas 

constantes nas demandas, a fim de colaborar eficientemente com a magistratura na prestação 

dos serviços jurisdicionais com respostas qualitativas à sociedade‖ (VI Fórum Nacional de 

Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher)
26

. Entendemos que todas as áreas 

mencionadas são mediadas pela linguagem, assim como, a materialidade dessa violência, em 

um estágio anterior às agressões físicas, seja intercedida pela linguagem. Diante disso, 

acrescentamos aos campos mencionados pelos magistrados, a Educação Linguística. 

No balanço semestral (2015) da Secretaria de Políticas para a Mulher, a Central de 

Atendimento à Mulher - Ligue 180 ―registrou 4.488.644 atendimentos‖; só no primeiro 

semestre de 2015 foram ―364.627 atendimentos, o que em média foram 60.771 

atendimentos/mês, e 2.025 atendimentos ao dia‖. Considerando um total de ―32.248 relatos de 

violência contra a mulher‖, vários foram os tipos referidos: ―16.499 foram relatos de violência 

física (51,16%)‖, outros ―9.971 relatos de violência psicológica (30,92%)‖, há também ―2.300 

relatos de violência moral (7,13%); 629 relatos de violência patrimonial (1,95%); 1.308 

relatos de violência sexual (4,06%); 1.365 relatos de cárcere privado (4,23%) e 176 relatos de 

tráfico de pessoas (0,55%)‖
27

. Como vimos, a violência física lidera essa estatística. Os 

atendimentos do Ligue 180 configuram-se em uma das medidas que já existem e encaminham 

as vítimas desse tipo de violência ajudando-as nos procedimentos de retomada de suas vidas. 

Processos pedagógicos podem contribuir para que essas vítimas sejam recolocadas social e, 

economicamente, dentre eles, repetimos, a Educação Linguística. 

O assunto é tão polêmico e pertinente, mundialmente, que em maio de 2015 foi 

realizado em São Paulo o I Seminário Internacional Cultura da Violência Contra as 

Mulheres
28

, uma iniciativa inédita no mundo, organizado por dois institutos: Instituto 

Vladimir Herzog e Instituto Patrícia Galvão em parceria com a ONU Mulheres, Secretaria de 

                                                
26

 Maiores informações disponíveis em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/carta-de-campo-grande-

conheca-os-compromissos-assumidos-pelos-juizes-de-violencia-domestica-durante-o-vi-fonavid/>. Acesso em 

17 de out. de 2015.   
27 Maiores informações disponíveis em: <http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/ligue-180-central-de-

atendimento-a-mulher/balanco1sem2015-versao-final.pdf>. Acesso em: 31 de out. de 2015. 
28 Maiores informações disponíveis em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/seminario-reune-especialistas-

para-formularem-pacto-global-de-nao-tolerancia-a-violencia-contra-mulheres/>. Acesso em 17 de out. de 2015. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/carta-de-campo-grande-conheca-os-compromissos-assumidos-pelos-juizes-de-violencia-domestica-durante-o-vi-fonavid/
http://www.compromissoeatitude.org.br/carta-de-campo-grande-conheca-os-compromissos-assumidos-pelos-juizes-de-violencia-domestica-durante-o-vi-fonavid/
http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/ligue-180-central-de-atendimento-a-mulher/balanco1sem2015-versao-final.pdf
http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/ligue-180-central-de-atendimento-a-mulher/balanco1sem2015-versao-final.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/seminario-reune-especialistas-para-formularem-pacto-global-de-nao-tolerancia-a-violencia-contra-mulheres/
http://www.compromissoeatitude.org.br/seminario-reune-especialistas-para-formularem-pacto-global-de-nao-tolerancia-a-violencia-contra-mulheres/
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Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Fundação Ford, tendo sido 

patrocinado pela Petrobras. Nesse encontro, as questões culturais sobre a violência contra a 

mulher foram debatidas por representantes oriundos de vários países como, por exemplo, 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Inglaterra e México. Quatro foram os painéis 

das conferências: 

 

1- ―Perspectivas Propositivas para uma Cultura de Não-Violência contra as 

Mulheres; 

2- ―Juventude e a Cultura da Violência contra as Mulheres‖;  

3- ―O Papel da Mídia na Desconstrução da Cultura de Violência contra as 

Mulheres‖; 

4- ―Desafios para Mudar a Cultura da Violência contra as Mulheres‖
29

.  

 

Para cada um desses tópicos, entendemos que práticas educativas sejam um dos 

caminhos, em especial as de Educação Linguística para a Não-Violência. Para tanto, é preciso 

estudar como os valores da sociedade são representados, linguisticamente, por exemplo, 

aqueles que revelem como os valores de uma sociedade machista influenciam nos índices de 

dominação e violência contra a mulher, como eles exercem o poder sobre elas
30

. Nas palavras 

da porta-voz da ONU Mulheres no Brasília a ―violência contra mulheres é uma construção 

social, resultado da desigualdade de força nas relações de poder entre homens e mulheres. É 

criada nas relações sociais e reproduzida na sociedade‖ (GASMAN, s.d.)
31

. Essa ―construção 

social‖ é mediada e materializada na linguagem e, portanto, pode ser estudada. O 

conhecimento gerado a partir de pesquisas que busquem entender essa problemática, em 

                                                
29 Conforme site mencionado na referência de número vinte e três. 
30 Referimo-nos aos dados da pesquisa ―Tolerância social à violência contra a mulher‖ inspirada em investigação 

semelhante na Colômbia, em 2009. O objetivo da pesquisa foi o de investigar ―hábitos, atitudes, percepções e 

práticas individuais, sociais e institucionais no que diz respeito à violência de gênero‖ (p. 27). Como principal 

resultado a pesquisa indicou ―uma ambiguidade nos discursos. O primado do homem sobre a mulher ainda é 

bastante aceito pela população, mas a violência física não é tolerada‖ (p. 25). Segundo a pesquisa, há um grande 

desafio a ser atingido na meta de redução de casos de violência contra mulheres, ―mazela que segue vitimando 

milhares de brasileiras todos os anos‖ (p. 24). Um dos caminhos para tratar esse fenômeno é a educação. 

―Transformar a cultura machista que permite que mulheres sejam mortas por romperem relacionamentos 
amorosos, ou que sejam espancadas por não satisfazerem seus maridos ou simplesmente por trabalharem fora de 

casa é o maior desafio atualmente‖ (TOLERÂNCIA SOCIAL À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, 

2004, p. 24). Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres.pdf>. Acesso em 24 

de out. de 2015. 
31 Maiores informações disponíveis em: <https://arquivopublicors.wordpress.com/tag/violencia-contra-

mulheres/>. Acesso em 24/10/2015. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres.pdf
https://arquivopublicors.wordpress.com/tag/violencia-contra-mulheres/
https://arquivopublicors.wordpress.com/tag/violencia-contra-mulheres/
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sinergia com outros campos de conhecimento, pode ser útil à transformação dessa cultura. 

Este trabalho, humildemente, oferta sua contribuição. 

Conforme mencionamos, entendemos que todas as atividades humanas são mediadas 

pela linguagem, até mesmo as ilícitas. É por meio dela que explicitamos sentimentos, atitudes 

e juízos de valores, tais como: preconceitos, raiva, ódio, frustração, medo e desespero, 

agressões verbais que podem inflamar ações mais hostis, uma emoção poderosa como o 

ciúme, por exemplo, pode eclodir em atitudes inesperadas. A quebra do diálogo ou sua 

incapacidade em solucionar um conflito nos parece suscitar muitas manifestações de atos 

violentos. Igualmente, por meio da linguagem podemos expressar compreensão, respeito, 

calma, amor e paz, um ouvir e respeitar o outro mediado pelo diálogo, dirimindo conflitos e, 

portanto, presumivelmente, prevenindo ações violentas, uma das muitas possíveis medidas 

sociais preventivas. Entretanto e, sendo repetitivos, essas são habilidades que precisam ser 

desenvolvidas por meio de uma Educação Linguística para a Não-Violência e praticadas, 

diariamente. 

Nesta pesquisa estudamos essa problemática global a partir de um Processo Penal de 

violência doméstica homicida, especificamente, por meio das oitivas dessa ação penal com 

base na Linguística de Corpus e na proposta de Coulthard para a Linguística Forense. O autor 

entende que o ―discurso é um grande instrumento de poder e controle e analistas críticos/as 

têm consciência que é seu papel investigar, revelar e esclarecer como o poder e valores 

discriminatórios estão inscritos e mediados através do sistema linguístico‖ (CALDAS-

COULTHARD e COULTHARD, 1996, Prefácio em COULTHARD, 2004). Embora nosso 

foco de estudo seja o Processo Penal, os efeitos jurídicos do homicídio praticado, 

especificamente, a linguagem usada no fórum para resolver esse conflito, nosso olhar à 

problemática extrapola o ambiente forense e nos permite vislumbrar, também, possíveis ações 

educativas e preventivas. Contudo, esse é um debate que requer outra pesquisa, ou várias, 

nesta, nos concentramos no processo mencionado que está envolto a essa problemática. 

Apenas o fazemos sem cegar nossos olhos para o contexto e nem para as relações entre as 

áreas disciplinares vizinhas marcando, assim, nosso fazer científico na Linguística Aplicada a 

partir de um percurso Transdisciplinar. 

 

Justificativas 

 

Justificamos este estudo, primeiramente, por crermos ser necessário ampliarmos as 

pesquisas que adotem, claramente, a Linguística Aplicada e a Linguística de Corpus como as 
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áreas científicas que fornecem a metodologia abraçada pela Linguística Forense na extração 

de evidências de usos linguísticos aceitos como provas de inocência ou culpa do acusado em 

tribunais e que revelem, por meio de descrições, as interações discursivas das atividades 

forenses e das ilícitas. 

Nossa segunda justificativa, é que estudos desse porte e semelhança contribuem com a 

ampliação da presença do linguista em tribunais e em investigações criminais, ofertando seus 

subsídios à Justiça. Tal contribuição vai além da atuação do linguista como perito podendo 

ser, ainda, pedagógica. O desempenho cotidiano dos juristas requer habilidades linguísticas 

que os permitam interpretar de maneira rápida e crítica a fala, por exemplo, de um depoente 

em uma audiência. O desenvolvimento dessa capacidade só é possível pelo estudo que 

encontra limitações em modelos de falas parciais ou que tenham sido construídos apenas para 

fins pedagógicos. Diante disso, é preciso que esse estudo linguístico seja orientado por usos 

oriundos de situações reais que permitam descrever usos, tais como: expressões carregadas de 

valor, confirmações linguísticas do que sabem sobre a ocorrência e a fonte desse 

conhecimento e seus sentimentos em relação aos fatos. O presente estudo visa descobrir esses 

usos a partir de falas de testemunhas em oitivas de um Processo Penal, isto é, usos reais de 

linguagem natural na situação em que os juristas buscam, constantemente, ampliar suas 

habilidades. 

Como terceira justificativa, temos o fato de que, atualmente, há uma grande 

quantidade de estudos que investigam o posicionamento
32

, por exemplo: Berman, 

Ragnarsdóttir e Strömqvist (2002); Precht (2003); Fortanet-Gómez (2004); Du Bois (2007); 

Adams e Quintana-Toledo (2013) e González (2014). Os trabalhos mais completos que 

encontramos foram: Biber e Finegan (1988); Biber et al (1999); Biber (2004); Biber (2006a); 

Biber (2006b) e Biber e Gray (2012). Entretanto, até o momento da conclusão desta pesquisa, 

não encontramos nenhum estudo em nível internacional que analisasse o posicionamento 

como propomos neste estudo: 

 

a) No idioma Português; 

b) Na esfera de atividade forense; 

c) Por meio da extração de evidências de uso das oitivas de um Processo Penal 

Brasileiro; 

d) A partir de uma metodologia própria para esse fim baseada na Linguística 

de Corpus. 

 

                                                
32 O conceito de posicionamento será apresentado mais adiante nesta seção e, detalhadamente, na 

Fundamentação Teórica, capítulo 2, desta pesquisa. 
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Nossa quarta e última justificativa, parte do explicitado na Lei nº 13.105/15, nela, 

ficou estabelecida a necessidade de que os juristas tenham maior conhecimento da interação 

interpessoal a fim de promover a solução dos conflitos por meio da conciliação. Veremos na 

Fundamentação Teórica que há uma demanda emergente quanto ao estudo da Linguagem e do 

Direito, já que, esses profissionais são estimulados a ouvir e promover conciliação. Apesar 

disso, ainda temos um longo caminho a percorrer no Brasil sendo necessário que haja 

linguistas bem preparados para enfrentar os desafios desse tipo de trabalho. Como 

mencionamos na segunda justificativa, a atuação do linguista vai além da atividade de perito, 

ele é, também, um Orientador de conhecimentos linguísticos, para fins, como os exigidos 

nessa lei. Diante disso, a formação e o aperfeiçoamento linguístico constante desses 

profissionais, juristas e linguistas, parece-nos crucial para o desenvolvimento da Linguística 

Forense no Brasil e para o pleno atendimento da Lei supracitada. 

 

Teorias 

 

Focamos nossas investigações em uma área das Ciências Humanas que estuda o 

homem por meio da linguagem usada por ele na interação com seus pares, ou seja, ela estuda 

a linguagem humana, falada, transcrita ou escrita, oriunda de usos reais das mais variadas 

esferas de atividades humanas. Falamos de uma Linguística Aplicada que fundamenta suas 

práticas, especificamente, na Linguística de Corpus, já que ela fornece o suporte teórico, 

metodológico e as ferramentas eletrônicas às nossas investigações que permitem a coleta, 

organização, extração de evidências de usos e análises quantitativas e qualitativas do corpus 

estudado. 

Os conceitos principais da Linguística de Corpus são: primeiro, uma abordagem 

empirista que valoriza as experiências e as evidências, no caso, evidências de usos linguísticos 

e, segundo, ela entende que a linguagem é um sistema probabilístico cujos traços linguísticos 

não são aleatórios. ―A linguagem forma padrões que apresentam regularidade (estáveis em 

momentos distintos, isto é, têm freqüência comparável em corpora distintos) e variação 

sistemática (correlacionam-se com variedades textuais, genéricas, dialetais etc.)‖ (BERBER 

SARDINHA, 2004, p. 31). 

Uma investigação que motiva diversos linguistas refere-se aos processos que usamos 

ao expressarmos nossos sentimentos, atitudes e juízos de valores frente ao que explanamos. 

Os estudos mais completos que encontramos sobre esses processos foram publicados por 

Biber e equipe em várias datas mencionadas, anteriormente, nesta introdução. Em 1988, Biber 
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e Finegan, apresentaram uma definição linguística sobre posicionamento apontando-o como 

―a expressão aberta e declarada das atitudes, sentimentos, ou nível de compromisso de um 

autor ou orador para com a mensagem‖
33

 (p. 1, tradução nossa).  Os trabalhos desse grupo 

foram desenvolvidos por meio de corpus acadêmicos no idioma Inglês a partir dos padrões 

que coocorriam em sequências de três ou mais palavras, os ―pacotes lexicais‖
34

 (BIBER et al, 

1999, p. 990, tradução nossa). Eles consideraram os dois conceitos principais da Linguística 

de Corpus nesses estudos: primeiro, a valorização das evidências de usos, isto é, marcas 

linguísticas de posicionamento foram extraídas do corpus estudado e, segundo, que a 

linguagem se estrutura num sistema com probabilidade de coocorrência de padrões que 

podem ser evidenciados por meio dos pacotes lexicais extraídos de corpus representativo de 

diversas esferas de atividade. O corpus investigado por essa equipe era oriundo da esfera 

acadêmica e foram escritos por várias pessoas com objetivos diferentes e em datas distintas 

tendo sido observada a coocorrência de padrões que foram apurados, estatisticamente. Os 

dados dos autores revelaram expressões que foram catalogadas por semelhanças em 

categorias, conforme veremos, detalhadamente, no capítulo de Fundamentação Teórica. 

Nesta pesquisa, analisamos e descobrimos usos de posicionamento, ou seja, 

identificamos marcas de posicionamento nas falas dos atores linguísticos em atividade 

processual de oitivas, e o fizemos fundamentados em pesquisas anteriores realizadas por 

Biber e equipe que utilizaram corpus de estudo acadêmico em Inglês. Nossa análise usou 

corpus de estudo da esfera forense brasileira e, portanto, no idioma Português investigado por 

meio da Linguística de Corpus. Entretanto, diferentemente, dos estudos de Biber e 

colaboradores, nosso corpus foi composto por um único caso Penal que contempla os mesmos 

atores linguísticos discorrendo sobre o mesmo conflito com os mesmos objetivos processuais 

básicos: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar, ouvidos em dois momentos distintos: Audiência 

Preliminar e Julgamento. Optamos por esse desenho do corpus de estudo, ou seja, um só 

processo, a fim de contribuir para nossa melhor compreensão dos fenômenos de representação 

adotados pelos atores ao expressarem seus significados pessoais sobre o conflito estudado. 

Conforme mencionamos, planejamos ampliar o (CELF) incorporando outros Processos 

Penais, se assim for, ainda haverá diferenças entre o corpus de Biber e o (CELF), tais como: 

tamanho, esfera de atividade e idioma. 

A organização de nossa vida social segue os preceitos estabelecidos pelo Direito cuja 

                                                
33―By stance we mean the overt expression of an author‘s or speaker‘s attitudes, feelings, judgments, or 

commitment concerning the message.‖ (BIBER and FINEGAN, 1988, p. 1). 
34―Lexical bundles‖ (BIBER et al., 1999, p. 990). 
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habilidade principal de seus profissionais é a linguagem. Por conta disso, cresce o interesse 

pelos estudos da linguagem usada no ambiente forense, culminando com o surgimento da 

Linguística Forense. A Linguística de Corpus e a averiguação do posicionamento são úteis 

aos mais variados setores da sociedade, assim como acontece com esse recente campo de 

estudos da Linguística que foi proposto pelo Prof. Coulthard. Esse ramo de investigações é 

focado nas atividades de linguagem usadas no ambiente forense desde as chamadas para o 

Serviço de Emergência até a Sentença proferida pelo Juiz ao término de um Julgamento, daí o 

nome de Linguística Forense. Há dois caminhos possíveis nessa área de pesquisa: o primeiro, 

descritivo, busca descrever as interações humanas ocorridas em âmbito forense e, o segundo, 

é investigativo e se preocupa com o levantamento de evidências linguísticas que possam ser 

consideradas como provas em tribunais, assim como acontece com uma digital ou DNA 

colhidos na cena do crime (COULTHARD et al, 2010, p. 7). Nesse campo, as evidências 

linguísticas são tão importantes como prova quanto qualquer outra evidência e, portanto, os 

critérios de coleta, a representativa e a análise devem seguir procedimentos científicos 

rigorosos, afastando qualquer dúvida sobre eles para que possam ser incorporados ao conjunto 

probatório nos autos
35

 processuais e usados nos tribunais.  

O rumo que escolhemos para este estudo foi o da descrição linguística das oitivas de 

um Processo Penal. A descrição da linguagem usada no ambiente forense também segue 

procedimentos rigorosos de coleta, representatividade do corpus e análise. Pesquisas 

descritivas podem ser úteis às atividades investigativas, já que geram conhecimentos sobre os 

usos linguísticos, por exemplo, como fazemos neste estudo ao analisar as evidências de usos 

extraídas das oitivas. Os conhecimentos adquiridos a partir desses dados podem ser usados 

para desvendar outro tipo de crime, que tem como instrumento a palavra, como é o caso do 

perjúrio. 

 

Objeto de Estudo 

 

Conforme comentamos, nosso objeto de estudo são as oitivas que acontecem em dois 

momentos do Processo Penal. No primeiro momento, a Audiência Preliminar, que tem a 

finalidade de ouvir o réu, as testemunhas e analisar as provas a fim de decidir os rumos do 

processo, ou seja, se há provas suficientes para submeter o acusado ao Julgamento social 

representado por um Júri Popular. No segundo momento, o Julgamento, que ouve o réu, as 

                                                
35 ―Peça escrita por oficial público que contém a narração formal, circunstanciada e autêntica, de determinados 

atos judiciais ou processo. Tudo que se pode mostrar por si mesmo‖ (BENASSE, 2000, p. 53-54).  
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testemunhas, acusação e defesa, e analisa as provas a fim de deliberar, por Júri Popular, se o 

réu é culpado ou inocente e, sendo ele culpado, proferir a Sentença emitida pelo Juiz. 

Em um Processo Penal, as oitivas das testemunhas são pequenas narrativas, 

estimuladas a partir de questionamentos, que discorrem sobre a ocorrência que se julga. 

Embora seja possível imaginarmos que na busca pela verdade elas sejam isentas da opinião do 

depoente, isso parece não acontecer, já que cada depoente conta o que sabe a partir de seu 

próprio ponto de vista e pelo impacto que o acontecimento provocou nele. Então, essas oitivas 

acabam sendo impregnadas de: opiniões, sentimentos, atitudes, juízos de valores e 

conhecimentos ou dúvidas em relação aos fatos, constituindo-se em um solo fértil de 

investigações linguísticas de usos de posicionamento. Diante disso, analisamos as oitivas a 

partir de corpus forense por meio da Linguística de Corpus e adotamos os estudos de 

posicionamento à luz de Biber e colaboradores a fim de desvendar essas expressões 

carregadas de significado. 

A importância desta pesquisa, também se dá, na medida em que a materialidade 

linguística permite evidenciarmos as representações dos atores linguísticos expondo o que 

eles usaram ao explicitar suas opiniões, seus sentimentos, suas atitudes, suas avaliações, seus 

conhecimentos ou dúvidas e as fontes desse conhecimento em relação ao conflito que se julga. 

Descrever esses usos linguísticos pode contribuir para uma observação mais apurada por parte 

dos profissionais da esfera forense para com as expressões usadas pelas testemunhas, tais 

como: as que podem marcar o grau de certeza ou dúvida e a fonte desse conhecimento ou a 

incerteza que elas revelam. Afinal, segundo Biber (2006a), essas expressões ―podem 

transmitir diferentes tipos de sentimentos pessoais e avaliações, inclusive as atitudes que um 

falante tem em relação a determinadas informações, quão certos estão sobre sua veracidade, 

como eles obtiveram acesso à informação, e qual é a perspectiva que eles estão tomando‖
36

 (p. 

99, tradução nossa). 

 

Premissas e Pressuposição 

 

O papel do Processo Penal é julgar, por exemplo, no Tribunal do Júri, os Crimes 

Contra a Vida, consumados ou tentados, previstos na Parte Especial do Código Penal
37

. 

                                                
36 ―Stance expressions can convey many different kinds of personal feelings and assessments, including attitudes 

that a speaker has about certain information, how certain they are about its veracity, how they obtained access to 

the information, and what perspective they are taking.‖ (BIBER, 2006a, p. 99). 
37 Trata-se da ―lei que regulamenta os tipos de crimes e as penalidades a serem aplicadas ao seu ator‖ (FUZER e 

BARROS, 2007, p. 875). 
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Segundo Gonçalves
38

 (2011) há quatro Crimes Contra a Vida: (1) homicídio doloso Art. 121, 

(2) auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio Art. 122, (3) infanticídio Art. 123 e (4) 

aborto provocado Art. 124 (p. 11). O sistema utilizado nesse tipo de Processo é o acusatório, 

―no qual um órgão acusa, outro defende e outro julga. O acusatório (que representa o Estado) 

e o defensor (que representa o réu) constituem as partes e estão situados no mesmo plano de 

igualdade; o julgador (o juiz) mantém-se equidistante das partes‖ (FUZER e BARROS, 2007, 

p. 875). 

Assim, em um Processo Penal os atores
39

 linguísticos têm interesses diferentes, que 

podem ser resumidos em três funções processuais básicas: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar. 

Embora seja esperado que cada ator se mantenha em sua função, de acordo com o rol que o 

convocou, é possível que esse papel não se mantenha em cem por cento do tempo, tendo em 

vista o trabalho da parte oposta, que busca desacreditar o depoente. Em outras palavras, um 

depoente convocado pela defesa teria o papel de defender o réu, independentemente de quem 

seja o seu inquiridor, entretanto, ao ser interrogado pela acusação, pode cair em contradição 

ou, simplesmente, não conseguir sustentar o papel que lhe é esperado, o de defender o réu. 

Apesar de considerarmos essa possibilidade, analisamos nosso corpus a partir das três funções 

processuais básicas previstas no Processo Penal - sistema acusatório mencionado, 

anteriormente. 

Assim, nossas premissas sobre Processo Penal são que: 

1-  Em um Processo Penal não se tem acesso direto aos atos em si, mas apenas às 

representações desses atos; 

2-  Essas representações são, na maioria, verbais; 

3-  A sistemática verbal adotada nas oitivas é a de perguntas e respostas; 

4-  As respostas dos depoentes são constituídas por pequenas narrativas 

impregnadas com: (a) o grau de conhecimento deles sobre a ocorrência e (b) 

com o impacto que a ocorrência causou na vida dos depoentes; 

5-  Os atores linguísticos desempenham segundo nossa proposta de análise
40

, 

essencialmente, uma das três funções processuais: (a) acusar, (b) defender e 

(c) julgar; 

6-  Os advogados de defesa e acusação podem conduzir o depoente de tal forma 

                                                
38 Referimo-nos ao ―Promotor de Justiça Criminal e Professor de Direito Penal e Processo Penal no Complexo 

Damásio de Jesus‖ (2011, Contracapa). 
39 A expressão ator foi adotada, pois também é usada na área do Direito, tendo a finalidade de identificar o 

falante ou escritor participante do processo que estudamos. 
40 Nossa proposta de análise é baseada no explicitado no Processo Penal e na estrutura dos dados analisados.  
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que ele não consiga manter o papel que se espera dele. 

 

Diante disso, apresentamos nossa pressuposição. 

Pressupomos que em um Processo Penal, os atores linguísticos compõem três grupos 

distintos de acordo com sua função processual: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar. As oitivas 

processuais são orientadas de modo a ouvir os participantes a partir desses grupos, sendo que 

a participação daquele que tem a função de julgar é pontual. Porque não se têm acesso aos 

atos em si, apenas às representações deles, os atores optam por usar a linguagem, em especial, 

a verbal para explicitar seu conhecimento sobre as ocorrências em conflito. Ao fazê-lo eles se 

posicionam de modo diferente de acordo com o que acreditam conhecer sobre a ocorrência e, 

ainda, pelo modo como eles impregnam em sua fala o impacto que os fatos tiveram sobre suas 

vidas. Diante disso, há diferenças linguísticas na fala dos atores de acordo com sua função 

processual: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar que podem ser reveladas pela investigação 

linguística do posicionamento. Desvendar essas categorias de usos de posicionamento pode 

elucidar, por exemplo, o perfil da vítima e do réu a partir da versão da acusação e da versão da 

defesa. 

 

Objetivos e Questões de Pesquisa 

 

A partir de nossa pressuposição estabelecemos nossos objetivos com o corpus de 

estudo, são eles: 

(A) Revelar os usos de posicionamento explicitando suas categorias em duas 

classes gramaticais; (a) adjetivos e (b) advérbios terminados em mente; 

(B) Descobrir se há diferenças nas marcas de usos de posicionamento de acordo 

com a função processual que o ator linguístico exercer: (a) acusar, (b) defender 

e (c) julgar. 

 

Tivemos dois motivos para escolher essas duas classes gramaticais para estudar, são 

eles:  

 Ao optarmos por essas duas escolhas gramaticais consideramos, para ambas, 

Biber (2006b), no que tange ao fato de que o ator linguístico oferece 

declarações a partir de suas perspectivas particulares. A marcação de 

posicionamento gramatical envolve a expressão de posicionamento em relação 

a alguma outra proposição (p. 87); 
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 O primeiro motivo e, apoiados em Biber (2006a e 2006b) e em Biber et al., 

(1999), é que os advérbios terminados em mente, doravante, (ADV*mente) 

expressam comentários sobre o que está sendo dito e como estão falando. 

Nesse uso de posicionamento há três categorias: epistêmica, atitude e estilo. 

Desejamos descobrir quais são as categorias que foram usadas por função e, a 

partir desses usos, almejamos desvendar o que estão falando; 

 O segundo e, ainda apoiados nos atores mencionados, especialmente em Biber 

(2006b), é pelo fato de que, os usos de posicionamento com adjetivos, para o 

futuro (ADJ), possam revelar categorias importantes que nos ajudem a 

perceber, por exemplo, como, a acusação e a defesa, construíram o perfil da 

vítima e o do réu, tais como, ele/ela era bom, ruim (p.89). 

 

As questões que nortearam este trabalho foram: 

 

1-  Quais são as evidências de usos de posicionamento e suas categorias nas 

classes gramaticais dos: (a) adjetivos e (b) advérbios terminados em mente? 

2-  Há diferenças de usos de posicionamento em relação à função processual que 

o ator linguístico exercer: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar? 

 

Nossa proposta de análise é baseada em nossa premissa de que as oitivas que 

acontecem nos tribunais sejam marcadas por usos linguísticos de acordo com a função 

processual que o ator linguístico exerce: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar e, ainda, a de que 

podem conter marcas de usos contraditórias provocadas por advogados da parte contrária à do 

depoente. 

A metodologia empregada neste estudo consistiu em: pesquisa de campo, coleta, 

tratamento, proteção da identidade dos atores processuais por meio de etiquetas manuais e 

análise de corpus de um Processo Penal completo tramitado no Brasil. Desse corpus foram 

selecionados para o estudo as oitivas da Audiência Preliminar e do Julgamento, que são orais 

e transcritas por estenotipia oficial do tribunal. Os dados foram submetidos à ferramenta 

eletrônica PALAVRAS, que etiquetou o corpus a partir das classes gramaticais de cada 

registro, por exemplo, ADV é uma etiqueta para advérbio. Na sequência, os dados foram 

transferidos para um banco de dados e procedemos com as anotações dos dados e a análise 

qualitativa. 

Entendemos como registro cada palavra analisada, por exemplo, o número de palavras 



37 

 

 

 

da classe dos (ADJ) foi de 2.636. Como cada palavra dos (ADJ) foi analisada, assim, tivemos 

2.636 registros de (ADJ). 

 

Organização Desta Tese 

 

Optamos por dividir a tese em partes contendo capítulos por entendermos que 

seríamos mais didáticos desse modo, já que há várias áreas envolvidas em nossa investigação 

linguística que se entrecruzam a todo o momento, tais como: Direito Penal; Linguística de 

Corpus e Linguística Forense. Apesar de nos concentrarmos apenas nas questões linguísticas 

por meio da Linguística de Corpus foi preciso manter uma sinergia entre todas as áreas em 

busca de iluminar nossa pesquisa com o conhecimento necessário de cada disciplina, tendo 

em vista que nos debruçamos sobre as relações humanas mediadas pela linguagem extraída de 

usos específicos do ambiente forense. 

Desse modo, a tese está organizada da seguinte maneira. Após esta ―Introdução‖, 

iniciamos a Parte I discorrendo sobre a Fundamentação Teórica e o fazemos em dois 

capítulos, um para cada campo, contendo os principais conceitos e trabalhos prévios de cada 

esfera. Para o capítulo um escolhemos autores consagrados a fim de definirmos os principais 

termos do Direito e do Direito Penal Brasileiro que permeiam esta pesquisa e encerramos o 

capítulo apresentando o contexto da ocorrência homicida estudada. O capítulo dois contém 

quatro partes importantes, são elas: Linguística Aplicada e Linguística de Corpus, nosso Norte 

fundamental e, a seguir, apresentamos a Linguística Forense a partir dos líderes de opinião 

dessa área de investigação que faz uma intersecção entre o Direito e a Linguística, na seção 

seguinte, discutiremos o posicionamento e, por fim, fechamos o capítulo com uma reflexão 

sobre a intersecção dos campos de conhecimento. Na parte II, com o capítulo três, detalhamos 

a metodologia empregada na pesquisa, descrevemos o corpus de estudo e especificamos os 

procedimentos de análise dos dados. Com o capítulo quatro, mostramos e interpretamos os 

resultados obtidos para cada uma das questões de pesquisa. Na parte III deste trabalho, 

objetivamos um debate final em dois capítulos: no capítulo cinco, discutimos os resultados e 

fazemos uma apreciação crítica da contribuição dos achados perante os campos explicitados 

nos capítulos dois e três e, no sexto capítulo, faremos uma exposição das nossas conclusões ao 

encerrarmos este estudo. Por fim, expomos as referências bibliográficas usadas ao longo deste 

texto. 
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PARTE 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta parte da tese foi organizada em dois capítulos.  

No primeiro capítulo, nosso objetivo é o de apresentar a esfera de atividade da qual o 

corpus foi coletado para esta investigação, o Direito, no limite necessário do entendimento de 

seus principais termos, já que adotamos algumas expressões usuais nesse campo. Nessa 

reflexão, consideramos as relações do Direito Público com apenas um de seus seis possíveis 

ramos, o Direito Penal, e o fazemos, exclusivamente, focados nas questões pertinentes ao 

processo estudado. Assim, aqui seremos sucintos e faremos recortes em uma ampla e densa 

teoria da área, a fim de mantermos nosso olhar no processo e na situação em que ocorrem as 

ações conflituosas que estudamos. Fechando o capítulo, discorremos sobre o contexto geral 

do caso. 

No segundo capítulo, explanamos sobre a Linguística Aplicada e a área da ciência que 

adotamos para investigar o corpus extraído do ambiente forense, a Linguística de Corpus, 

explicitando os principais conceitos que se relacionam com nossa investigação. Na sequência, 

expomos um campo, relativamente novo, de atividade linguística, a Linguística Forense, 

elucidando sobre o importante papel das evidências linguísticas e fazendo menção às 

possibilidades de coleta, extração de evidências e análise de dados que a Linguística de 

Corpus pode ofertar a essa esfera de ação dos linguistas. Finalizamos o capítulo com uma 

exposição sobre o posicionamento, nosso foco de análise, à luz dos estudos de Biber e sua 

equipe. 
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CAPÍTULO 1 - DIREITO E DIREITO PENAL: o caso que estudamos 
 

Neste capítulo, discorreremos sobre Direito e Direito Penal na medida necessária para 

podermos considerar os contextos de uso do corpus que estudamos. Assim, ele será limitado 

ao que for pertinente ao processo do qual extraímos esse corpus e, portanto, sem a pretensão 

de ser um tratado sobre a esfera de atividade do Direito, campo que respeitamos e entendemos 

que mereça maior espaço, entretanto, aqui focamos no necessário às investigações linguísticas 

a que nos propomos. 

Primeiramente, abordaremos questões preliminares do Direito. A seguir, explanaremos 

sobre o Direito Penal com ênfase no crime que estudamos, assim, nosso foco será nos Crimes 

Contra a Vida. Finalizamos este capítulo por meio de uma explanação sobre o contexto 

situacional do caso que estudamos. 

 

1. Direito 

 

O Direito é um ―sistema normativo [...] um conjunto de normas jurídicas 

visando a paz social, a ordem na sociedade. Sua finalidade primordial é o 
bem-estar da sociedade, vale dizer, seu fim principal é a ordem na 

sociedade‖ (DOWER, 2005, p. 4). 

 

A principal missão do Poder Judiciário é fazer as leis que serão aplicadas pelo 

Judiciário a fim de administrar a Justiça, ou seja, com a finalidade de solucionar conflitos 

particulares a cada situação. Desse modo, o Poder Judiciário não só dita o Direito, mas 

também o interpreta visando o fim de um litígio específico. A Constituição da República 

Federativa do Brasil- 1988
41

, doravante (CRFB), a lei suprema do Brasil, isto é, a que está no 

cume do ordenamento jurídico e, portanto, a que qualquer outra norma legal deve considerar, 

estabelece que o Poder Judiciário seja exercido pelos seguintes órgãos: (DOWER, 2005, p. 

65). 

 

a- Supremo Tribunal Federal 

 O mais alto pretório, ou seja, a corte de Justiça do Brasil mais elevada, 

com sede em Brasília e composta por onze Ministros com jurisdição 

extensiva a todo o Brasil (DOWER, 2005, p. 66); 

b- Superior Tribunal de Justiça 

                                                
41 Também chamada de Carta Magna. 
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 Composto, minimamente, por trinta e três Ministros nomeados pelo 

Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Seu papel é o 

de julgar, principalmente, questões que contrariem tratados ou leis 

Federais. Sua competência é privativa, conforme artigo 105 da 

Constituição da República Federativa do Brasil - 1988, doravante (CRFB, 

1988), tais como: 

 

III - ―julgar em recurso especial as causas decididas, em única instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais, ou pelos Tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, quando a decisão recorrida:                                                                                                                                                   

a) contraria tratados ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face de lei federal; 

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído a outro 
tribunal‖ (CRFB, 1988, p. 29 e DOWER, 2005, p. 65 - 67). 

 

c- Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais 

 ―São Órgãos da Justiça Federal: 

I- os Tribunais Regionais Federais; 

II- os Juízes Federais‖ (CRFB, 1988, p. 29 – art. 106). 

 

Conforme a mesma Constituição, esses tribunais compõem-se, minimamente, de sete 

Juízes, normalmente, da Capital de cada Estado, sede de cada Tribunal, para o qual serão 

nomeados pelo Presidente da República do seguinte modo: 

 

Em meio aos ―[...] brasileiros com mais de trinta anos e menos de sessenta e 

cinco, sendo: 

1. um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos 
de carreira; 

2. os demais, mediante promoção de Juízes Federais com mais de cinco anos 

de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.‖ (CRFB, 
1988, p. 29 – art. 107 e DOWER, 2005, p. 67). 

 

O objetivo desses Tribunais Regionais é o de descentralização do Judiciário Federal, 

na medida em que os Juízes Federais atuam como Juízo de primeira instância e os Tribunais 

Regionais como órgãos de instância ―[...] superior com o fim de rever as decisões proferidas 

por aqueles‖ (DOWER, 2005, p. 67). 

 

1- Os Tribunais e Juízes do Trabalho 
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 Órgãos da Justiça do Trabalho divididos em: ―Tribunal Superior do 

Trabalho‖; ―Tribunais Regionais do Trabalho‖ e as ―Varas do Trabalho‖ 

(DOWER, 2005, p. 67 - 68); 

 

2- Os Tribunais e Juízes Eleitorais 

 Compõem-se dos Órgãos da Justiça Eleitoral, tais como: Tribunal Superior 

Eleitoral; Tribunais Regionais Eleitorais e Juízes Eleitorais e das Varas 

Eleitorais (DOWER, 2005, p. 68); 

 

3- Os Tribunais e Juízes Militares 

 Julgam os crimes militares definidos por lei sendo divididos em: Justiça 

Militar; Supremo Tribunal Militar e Tribunais e Juízes instituídos por lei 

(DOWER, 2005, p. 69 - 70); 

 

4- Os Tribunais e Juízes Eleitorais 

 Compõem-se dos Órgãos da Justiça Eleitoral, tais como: Tribunal Superior 

Eleitoral; Tribunais Regionais Eleitorais; Juízes Eleitorais e das Varas 

Eleitorais (DOWER, 2005, p. 68); 

 

5- Os Tribunais e Juízes Militares 

 Julgam os crimes militares definidos por lei sendo divididos em: Justiça 

Militar; Supremo Tribunal Militar; Tribunais e Juízes instituídos por lei. 

(DOWER, 2005, p. 69 - 70); 

 

6- Os Tribunais e Juízes dos Estados; do Distrito Federal e dos Territórios 

 A organização da Justiça nos Estados segue os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal, art. 125, constituindo-se em órgãos da Justiça 

comum, Juízes singulares e o Tribunal de Justiça. A Constituição Federal, 

(art. 96, II, c), permite, ainda a criação de Tribunais com jurisdição inferior 

à dos Tribunais de Justiça, tais como: 

 

a. Juizados Especiais  

Criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios a partir da Lei 

9.099, de 1995, têm a finalidade de promover a conciliação e julgar 
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causas cíveis de menor complexidade contando com juízes togados ou 

não (DOWER, 2005, p.70). 

 

O ―Direito resulta aprisionado em conjunto de normas estatais, isto é, de padrões de 

conduta impostos pelo Estado, com a ameaça de sanções organizadas (meios repressivos 

expressamente indicados com órgão e procedimento especial de aplicação)‖ (FILHO, 1982, p. 

4), ou seja, o Direito equivale a uma Norma social obrigatória a todos os cidadãos, se não for 

cumprida, os atos transgressores são passíveis de punição.  

Inspirados nas leituras de: Filho (1982); Dower (2005); Capez (2011) e nos esquemas 

de Bruno-Neto
42

 (s.d.), nosso entendimento foi que há dois tipos de Direito básicos: o 

primeiro, Direito Natural, é referente às normas derivadas da natureza e que orientam o 

comportamento humano e, o segundo, Direito Positivo, configura-se no conjunto de normas 

impostas pelo Estado. 

Há uma dicotomia no Direito que o divide em dois setores: (a) Direito Público e (b) 

Direito Privado. O Direito Público cuida das coisas do Estado, sendo assim, seu sujeito é o 

Estado. O Direito Privado lida com os interesses particulares e tem como sujeitos as Pessoas: 

Físicas ou Jurídicas. Tanto o Direito Público, quanto o Direito Privado são divididos em: (a) 

interno e (b) externo. Entende-se por, Direito Interno, aquele que lida com as questões 

nacionais e por, Direito Externo, o que cuida das coisas internacionais, isto é, o Direito 

Internacional, seja ele Privado ou Público. 

Há seis ramos de atuação no Direito Público Brasileiro, são eles: 

 

1- Direito Civil 

 Cuida das pessoas, seus bens e suas relações; 

2- Direito Penal 

 Delimita os crimes e suas respectivas penas; 

3- Direito do Trabalho 

 Ordena as relações com o trabalho entre o empregador e o empregado; 

4- Direito Administrativo 

 Volta-se aos serviços públicos; 

5- Direito Constitucional 

 Rege a ordem política do Estado como, por exemplo, sua forma de 

                                                
42 Referimo-nos ao site dedicado aos alunos - Aula Dois (s.d.). Disponível em: 

<http://www.profbruno.com.br/introdaodireito.htm>. Acesso em 29 de ago de 2015. 

http://www.profbruno.com.br/introdaodireito.htm
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governo; 

6- Direito Processual 

 Regula o jurídico, estabelecendo as maneiras de que se devem fazer valer 

o Direito. 

 

Na Figura 1, ilustramos essas dicotomias destacando: os setores do Direito Público e 

Direito Privado, os ramos do Direito Público no Brasil, as pessoas envolvidas e a extensão 

territorial, internacional ou nacional. 

 

 

 

 

 

Direito

Direito

Público

Interno

Constitucional

Administrativo
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Figura 1: Direito: Público e Privado. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na Figura 1, representamos em azul escuro o Direito e seus dois setores, Direito 

Público e Direito Privado, estão marcados de vermelho, em verde, destacamos os territórios 

de atuação possíveis, sendo um para cada setor, nacional e internacional. O Direito Público 

Brasileiro abrange os seis ramos pintados, cinco de bege e um na cor roxo, a fim de destacar o 

que mais se relaciona com nossa pesquisa, Direito Penal. Os balões azuis claro representam os 

possíveis territórios de atuação e, equivalem tanto para o Direito Público quanto para o 

Direito Privado, apesar de só estar explicitado no Direito Privado. Em cada setor, Direito 

Público e Direito Privado, é possível lidarmos com questões internacionais e nacionais, por 

exemplo, o Direito Privado Internacional se dedica a cuidar dos interesses das pessoas, Físicas 

ou Jurídicas, fora do Brasil, e o Direito Público Internacional foca suas ações nas questões 

voltadas ao Estado fora da nação. Representamos as pessoas, Físicas e Jurídicas, em balões 

rosa. 

Nesta seção, vimos que o Direito é um conjunto de normas jurídicas que visa à paz 

social e que está dividido em dois setores, Direito Público e Direito Privado, que há, para cada 

setor, sujeitos específicos de cada um e que no Direito Público Nacional há seis ramos de 

atuação, dentre eles o Direito Penal que abordaremos na próxima seção deste capítulo. 

 

1.2. Direito Penal 

 

Nesta seção, explanamos sobre a área do Direito mais envolvida com o processo que 

estudamos que é o Direito Penal.  

Não objetivamos apresentar um tratado sobre esse ramo do Direito Público, na 

verdade, nosso principal objetivo é o de elucidar seus conceitos essenciais, particularmente, os 

referentes aos Crimes Contra a Vida a fim de compreendermos os contextos de usos 

linguísticos que são nosso objeto de investigação. Para tanto, tomamos como base principal o 

Código Penal Brasileiro publicado em 1940, especificamente, no que tange aos Crimes 

Contra a Vida, e o fazemos à luz de Dower (2005); Capez (2011); Masson (2011) e 

Gonçalves (2011a e 2011b). 

 

1.3. Direito Penal - Parte Geral 

 

Nesta divisão deste trabalho, tratamos do Direito Penal, inicialmente, por meio de uma 

breve retrospectiva histórica e, a seguir, visamos explanar sobre os princípios gerais que 

envolvem o Direito Penal. Encerramos esta parte da tese apresentando o conceito de crime. 
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Para um breve olhar retrospectivo sobre a história do Direito Penal, o Prof. Dower 

(2005), nos explica que na Colônia Portuguesa, Brasil, as leis eram ditadas por Portugal, que, 

na época, praticava açoitamentos como, por exemplo, o uso do ferro em brasa e mutilações de 

todo tipo, além de estender o crime à família do criminoso por gerações. Segundo Masson 

(2011), a expressão de ―Direito Criminal, [é] mais abrangente, porque enfatiza o crime, e não 

diretamente a pena‖ e, por isso, foi a opção adotada pelo ―Código Criminal do Império de 

1830‖ (p. 4, grifo nosso). A partir da Proclamação da Independência do Brasil em 1889, 

nossas leis passaram a ser regidas por brasileiros profissionais do Direito com base na 

Constituição de 1824. Em 1890, elabora-se o Código Penal abolindo a pena de morte, apesar 

de ela ainda ser prevista na Constituição atual em casos de guerra declarada. A partir de 1942, 

vigorou o novo Código Penal que havia sido promulgado em 1940. Nas palavras do Prof. 

Dower (2005), em um ―dado momento, o legislador agrupa em um livro todas as leis de 

natureza penal existentes e faz a devida classificação. Este livro, que recebeu o nome de 

Código Penal, entrou em vigência no dia 1º de janeiro de 1942, embora promulgado em 1940‖ 

(DOWER, 2005, p.102). Como vimos, em 1830, tínhamos o Código Criminal que foi 

substituído pelo Código Penal em 1890 e, desde 1940, adotamos o Código Penal assinado 

pelo então Presidente da República Getúlio Vargas. 

Guiados, também, por Capez (2011), definimos o Código Penal como: 

 

O ―segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os 

comportamentos humanos mais graves e perniciosos à coletividade, capazes 
de colocar em risco valores fundamentais para a convivência social, e 

descrevê-los como infrações penais, cominando-lhes, em consequência, as 

respectivas sanções‖ (p. 19). 

 

O Direito Penal é um dos seis ramos possíveis do Direito Público que visa reprimir os 

delitos e definir as penas cabíveis sendo o ―Estado o titular exclusivo do direito de punir e 

figura como sujeito passivo constante nas relações jurídico-penais‖ (MASSON, 2011, p. 4). 

Trata-se de uma ciência e uma cultura, ―pois pertencem à classe das ciências do ‗dever ser‘, 

ao contrário das ciências naturais, que cultuam o ‗ser‘‖ (p. 5). Segundo Masson (2011), é um 

―conjunto de princípios e leis destinados a combater o crime e a contravenção penal, 

mediante a imposição e sanção penal‖ (p. 3), isto é, visa ao combate do gênero infração penal 

compreendido pela dicotomia: (a) crime ou delito e, (b) contravenção penal. 

O papel do Direito Penal é ―proteger os valores fundamentais para a subsistência do 

corpo social, tais como a vida, a saúde, a liberdade, a propriedade etc., denominados bens 

jurídicos‖. Tal prevenção se exerce a partir da ―difusão do termo aos possíveis infratores do 
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risco da sanção penal, mas, sobretudo pela celebração de compromissos éticos entre o Estado 

e o indivíduo, pelos quais se consiga o respeito às normas, menos por receio de punição e 

mais pela convicção da sua necessidade e justiça‖ (CAPEZ, 2011, p. 19). Segundo o autor, 

podemos medir o caráter do Direto Penal;  

 

―A natureza do Direito Penal de uma sociedade pode ser aferida no momento 
da apreciação da conduta. Toda ação humana está sujeita a dois aspectos 

valorativos diferentes. Pode ser apreciada em face da lesividade do resultado 

que provocou (desvalor do resultado) e de acordo com a reprovabilidadeda 
ação em si mesma (desvalor da ação)‖ (CAPEZ, 2011, p. 19). 

 

O Código Penal se divide em duas partes, são elas: (a) Parte Geral, que ―disciplina os 

princípios gerais relativos ao crime, à pena e às medidas de segurança aplicáveis a todos os 

fatos puníveis‖ e que contém 120 artigos e (b) Parte Especial, apresenta os ―fatos 

incriminados, ou seja, contém os preceitos que tratam de cada delito em particular‖ (DOWER, 

2005, p.103). 

 

―Não é demais lembrar que, em 11/7/1984, a Parte Geral foi modificada pela 

Lei 7.209, passando a conter muitos pontos inovadores. Além dos institutos 
do Código Penal, há, ainda, a Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei 

3.688, de 1941), que disciplina os ilícitos penais de menor gravidade em 

relação aos crimes, tratada em diploma legislativo distinto‖ (DOWER, 2005, 
p.103). 

 

O lugar de origem do Direito Penal é o Poder Legislativo, órgão estatal que legisla 

sobre as leis penais em consonância com o definido no artigo 22 da Constituição da República 

Federativa do Brasil (1998), é, pois, ―no Legislativo da União que encontramos a fonte de 

produção do Direito Penal‖ (DOWER, 2005, p. 103). 

Os objetos do Direito Penal são ―seus comandos legais, mandando ou proibindo que se 

faça algo, ao homem, pois somente este é capaz de executar ações com consciência do fim 

[...] o âmbito da normatividade jurídico-penal limita-se às atividades finais humanas‖ 

(CAPEZ, 2011, p. 22). 

O Direito Penal Brasileiro deve ser pautado pelos princípios de dignidade humana do 

Estado Democrático de Direito
43

 e qualquer ação contrária será considerada inconstitucional, 

                                                
43 Referente ao previsto na Constituição da República Federativa do Brasil 1998; ―Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:  

I –a soberania;  

II –a cidadania;  

III –a dignidade da pessoa humana;  
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assim, é da dignidade humana que derivam os ―princípios constitucionais do Direito Penal, 

cuja função é estabelecer limites à liberdade de seleção típica do legislador, buscando, com 

isso uma definição material do crime‖. Uma vez manifestado o descumprimento à Norma, o 

legislativo deve exercer o devido controle de acordo com ―os princípios constitucionais do 

Direito Penal, os quais derivam da dignidade humana que, por sua vez, encontra fundamento 

no Estado Democrático de Direito‖ (CAPEZ, 2011, p. 28). 

Masson (2011) aponta a finalidade ―precípua do Direito Processual Penal‖ como a de 

―garantir a efetiva e justa incidência ao caso concreto das leis penais objetivas‖ (p. 6). 

Resumindo, ―o processo é o instrumento adequado para o exercício da jurisdição [...] [o] 

Direito Penal precisa do processual, porque este último permite verificar, caso a caso, se 

concorrem os requisitos genéricos do fato punível (conduta, tipicidade, antijuricidade, 

culpabilidade e punibilidade), assim como os específicos de cada tipo penal‖ (p. 6 e 7, grifo 

nosso). ―O Direito Penal deve se harmonizar com as liberdades, as garantias e os direitos 

estatuídos pela Constituição Federal, pois nela encontram o seu fundamento de validade‖ 

(MASSON, 2011, p. 7). 

Na subseção a seguir apresentamos o conceito de crime. 

 

1.3.1. O Conceito de Crime 
 

Nesta subdivisão expomos o conceito de crime e já nos preparamos para a próxima 

parte deste texto que discutirá, especificamente, a Parte Especial do Código Penal Brasileiro, 

que normatiza os ―fatos incriminados, ou seja, contém os preceitos que tratam de cada delito 

em particular‖, e o faremos com foco no crime de homicídio devido ao corpus que analisamos 

(DOWER, 2005, p. 103). 

Segundo Masson (2011), na Parte Especial do Código Penal, ―existem basicamente 

três espécies de normas – as incriminadoras, as permissivas e as explicativas‖ (p. 60), assim 

como podemos, também, verificar em (GONÇALVES, 2011a, p. 59). 

 

 Incriminadoras 

                                                
IV–os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  
V–o pluralismo político.  

Parágrafo único.  

Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição‖ (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 35ª EDIÇÃO. 2012. 

Disponível em: 

<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/15261/constituicao_federal_35ed.pdf?sequence=9>. 

Acesso em: 24 de out. de 2015. 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/15261/constituicao_federal_35ed.pdf?sequence=9
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―São aquelas que definem as infrações penais e fixam as respectivas 

penas. São também chamadas de tipos penais‖ (GONÇALVES, 

2011a, p. 59); 

 

 Permissivas 

―São as que preveem as licitudes ou a impunidade de determinados 
comportamentos, apesar de se enquadrarem na descrição típica‖, por 

exemplo, ―as normas que excluem a ilicitude do aborto provocado por 

médico quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, ou quando 
a gravidez resulta de estupro e há consentimento da gestante (at. 128)‖ 

(GONÇALVES, 2011a, p. 60); 

 

 Explicativas 

 

―São as que esclarecem o conteúdo de outras normas ou limitam o âmbito 

de sua aplicação [...], por exemplo, no crime de violação de domicílio, 
esclarece o que está e o que não está contido no significado da palavra 

‗casa‘‖ (GONÇALVES, 2011a, p. 60); 

 

Embora na Parte Especial do Código Penal as infrações tenham sido agrupadas em 

onze ―títulos de acordo com o bem jurídico afetado‖ (GONÇALVES, 2011a, p. 61), aqui 

trataremos, exclusivamente, Dos Crimes Contra a Pessoa, iniciando pela definição de crime. 

Antes, porém, entendemos que seja apropriado definirmos aquele que o pratica, isto é, 

o ator do ato ilícito.  Gonçalves (2011a) define autor de um crime como aquele que ―executa a 

conduta típica descrita na lei, ou seja, quem realiza o verbo contido no tipo penal. Ex.: no 

homicídio, a conduta típica é ‗matar alguém‘ sendo o autor, dessa forma, quem realiza 

disparos de arma de fogo contra a vítima, quem empurra do alto de um prédio [...]‖ ou que 

esfaqueia alguém, como no caso que estudamos (p. 64). 

Segundo Masson (2011), o ―conceito de crime é o ponto de partida para a 

compreensão dos principais institutos do Direito Penal‖ (p. 169). Para o Prof. Dower (2005), 

ele é ―um fenômeno social de alta relevância, com graves consequências para a sociedade‖ (p. 

110). 

Estão descritos na lei penal tanto o crime quanto o delito como sendo ―um fato 

humano a uma sanção [...] basicamente, o crime é uma ação ou omissão, um comportamento 

positivo ou negativo que se ajusta a um tipo penal. Esse fato típico, esse comportamento, deve 

ser antijurídico, pois descreve o que é proibido‖. Desse modo, quem pratica uma ação lesiva 

contra alguém adota um comportamento contrário ao Direito, ―um comportamento ilícito ou 

antijurídico‖ (Dower, 2005, p. 111). O autor ilustra que, de acordo com o princípio de reserva 

legal, somente, os comportamentos descritos pela lei podem ser considerados crime e fornece 
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um exemplo da vida real: 

 

―‗A esfaqueia B, matando-o. O sujeito, por meio de uma ação, lesou um bem 

jurídico, qual seja, a vida de um homem. A conduta de A, portanto, deve 
achar correspondência a um fato que a lei penal descreve como crime. No 

Código Penal, encontramos, no art. 121, caput, que para o fato de se matar 

alguém com o nomen júris ‗homicídio simples‘, a pena é de seis a vinte anos 
de reclusão‘. Porém – insiste-se – não basta apenas a referida conduta típica 

do agente para a ocorrência do crime. É necessário, ainda, que a conduta seja 

antijurídica, contrária ao direito, à norma, ao ordenamento jurídico, pois 
existem conditas proibidas que o legislador acolhe, não permitindo a 

aplicação da sanção. É o caso da legítima defesa, que não constitui crime, ou 

seja, o fato enquadra-se no típico descrito pela lei, mas a antijuridicidade é 

excluída. ‗Na fase de pronúncia, a tese de legítima defesa – decidiu o 
Tribunal -  visando à absolvição sumária do acusado, somente poderá ser 

reconhecida se ressaltar plena e extreme de dúvidas do conjunto probatório‘ 

(in RT 749/654)‖ (DOWER, 2005, p. 111). 

 

Portanto, um crime só pode ser caracterizado como tal se a ação do agente tiver sido 

praticada com dolo, isto é, com a culpa de seu ator
44

. ―Concluindo, tem-se que o crime é uma 

ação típica, antijurídica ou ilícita e culpável e, quando ele for praticado, todos esses elementos 

constitutivos devem estar presentes‖ (DOWER, 2005, p. 111 – 112). 

Tratamos aqui do crime de homicídio, um crime praticado por ação e não por omissão, 

assim, focamos nossa explanação apenas nesse tipo de crime. 

Segundo Masson (2011), há dois tipos de sujeitos do crime: (a) sujeito ativo ―é a 

pessoa que realiza direta ou indiretamente a conduta criminosa‖ (p. 178) e (b) sujeito passivo 

é ―o titular do bem jurídico protegido pela lei penal violada por meio da conduta criminosa. 

Pode ser denominado de vítima ou de ofendido‖ (p. 182). O autor também discorre sobre o 

objeto do crime, definindo-o como ―o bem ou objeto contra o qual se dirige a conduta 

criminosa‖, podendo ser: (a) jurídico, que é o ―interesse ou valor protegido pela lei penal‖ e 

(b) material, ―a pessoa ou coisa que suporta a conduta criminosa‖ (p. 184). 

O Prof. Dower (2005) apontou que é preciso, legalmente, que se determine ―o lugar 

em que o crime foi praticado para a fixação da competência penal‖, já que ele é considerado 

no local dos fatos, conforme o previsto no Código Penal, art. 6º; quando o crime for praticado 

―dentro do nosso país a competência será do lugar em que se consumou a infração (CPP, art. 

70)‖ (DOWER, 2005, p. 108). 

Nesta seção explanamos sobre o Direito Penal com foco em sua Parte Geral e 

                                                
44Esclarecemos que essa expressão se refere àquela pessoa que teve um papel ativo em algum acontecimento. 

Explicamos, ainda, que adotamos essa expressão, já que a lemos em outros textos, por exemplo, Fuzer e Barros 

(2007) e, ainda, um uso similar em Gonçalves (2011a) e Masson (2011) ao mencionarem o coator. 
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introduzimos o conceito de crime. 

Na próxima parte trataremos da Parte Especial do Código Penal, mais, 

especificamente, dos Crimes Contra a Vida dirigindo nossa explanação, principalmente, ao 

artigo 121 que trata de homicídios, que é a ocorrência julgada no processo do qual extraímos 

nosso corpus para esta investigação, e o faremos do modo mais sucinto possível. 

 

1.4. Direto Penal - Parte Especial 

 

A fim de discorrermos sobre a Parte Especial do Código Penal Brasileiro, adotamos os 

autores, Dower (2005); Gonçalves (2011a e 2011b) e Masson (2011), por conta de suas 

atividades acadêmicas e, os dois últimos, também por suas atuações como, Promotores de 

Justiça Penal. 

Trataremos, inicialmente, e de modo breve, de três pontos importantes: o crime com 

dolo, o crime preterdoloso e a possibilidade de legítima defesa. Dois desses tópicos 

mencionados guardam estreita relação com o processo que investigamos, o crime doloso foi 

aquele que levou o réu ao julgamento e a legítima defesa foi a alegação dos defensores do réu. 

O Prof. Dower (2005) nos explicou que um crime pode ser doloso ou culposo de 

acordo com o Código Penal art. 18, I. Nosso interesse é pelo crime doloso, aquele quando ―o 

agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo‘. Portanto, o dolo é a vontade de 

executar um fato que a lei tem como crime, ou o agente assume conscientemente o risco pelo 

resultado do delito‖ (DOWER, 2005, p. 128). Quando o resultado de uma ação ―vai além do 

desejado pelo agente‖, ou seja, quando as circunstâncias evidenciam que o ator não quis o 

resultado obtido e nem assumiu nenhum risco de produzi-lo, isto é, ele não teve a intenção de 

matar alguém, apenas empurrou esse alguém para longe dele, mas ao fazê-lo o sujeito passivo 

cai e bate a cabeça, o que lhe causa a morte, nesse caso, há o crime preterdoloso, art. 129 § 3.º 

do Código Penal, que prevê reclusão de quatro a doze anos (DOWER, 2005, p. 130). Nesse 

acontecimento, o resultado produzido é maior do que o esperado, então, o dolo e a culpa são 

combinados; o ―dolo‖ equivalendo à conduta ―antecedente‖, ou seja, a intenção de empurrar 

alguém e a ―culpa no consequente‖, no resultado que é a morte daquele que foi empurrado 

(DOWER, 2005, p. 131). 

A possibilidade de legítima defesa se dá, por exemplo, quando um vigia que teme por 

sua vida mata um ladrão que invade um local que ele protege; nesse caso, o Código Penal 

entende que ―‘[...] em legítima defesa – diz o art. 25 do CP – quem, usando moderadamente 

dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem’‖ 



51 

 

 

 

(DOWER, 2005, p. 136). Seus requisitos são: 

 

―Moderação no emprego dos meios de defesa, ou seja, exige-se o uso 

moderado de meios necessários. Se com um tiro imobiliza a vítima, não 
pode o agente exceder com diversos tiros. Tudo está em função da 

intensidade da agressão e, quando o agente age com imoderação, sujeita-se 

às penas do excesso doloso.[...] 
1- Agressão injusta e atual ou iminente, ou seja, a agressão deve ser contra o 

direito e deve se dar no momento em que a ofensa está se realizando. [...] 

2- Agressão a direito próprio ou alheio, como mostra a nossa motivação‖ 
(DOWER, 2005, p. 137)

45
. 

 

O autor explica dois pontos: (a) que a legítima defesa só pode ser admissível se há real 

e iminente perigo no momento da agressão, qualquer ação antes da agressão ou depois dela, 

ou mesmo, sem perigo iminente, não pode ser considerada legítima defesa e (b) que na 

ausência de qualquer um dos requisitos citados não se pode pensar em legítima defesa, na 

verdade, o fato será considerado criminoso. 

Uma última reflexão desta parte recai sobre quando o ator age sob o domínio da 

emoção e da paixão seguidas de privação do pleno entendimento, nesse caso, a lei não exclui 

a imputabilidade, mas analisadas as circunstâncias o Juiz pode reduzir a pena de um sexto a 

um terço. (DOWER, 2005, p. 142)
46

. 

Na próxima seção trataremos Dos Crimes Contra a Pessoa, especificamente, do 

capítulo I – Dos Crimes Contra a Vida. 

 

1.4.1. Direito Penal – Dos Crimes Contra a Pessoa 

 

Nesta seção trataremos Dos Crimes Contra a Pessoa com um olhar especial ao 

capítulo I- Dos Crimes Contra a Vida. 

Nessa ―Parte Especial do Código Penal são definidos os crimes que atingem a pessoa 

em seus principais valores físicos ou morais (vida, integridade física, honra, liberdade etc.)‖ 

(GONÇALVES, 2011a, p. 69). O Promotor Gonçalves (2011a) destacou que na maioria dos 

casos a ―vítima é a pessoa humana (física)‖ (p. 69). 

                                                
45 Importante ponto no processo estudado, já que os defensores do réu alegaram legítima defesa, entretanto, as 

provas geradas pela necropsia foram contundentes quanto aos excessos e a violência sofrida pela vítima. 
46 Durante o julgamento a defesa tentou demonstrar que o réu foi motivado por provocação por parte da vítima 

que estava usando o celular para se comunicar com outras pessoas do sexo masculino o que teria gerado um forte 

ciúme no réu cegando-o e provocando a discussão que terminou com agressões físicas fatais. 
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O título, Dos Crimes Contra a Pessoa, é dividido em seis capítulos de acordo com o 

bem jurídico afetado pelo comportamento criminoso, porém, na próxima parte deste texto, só 

trataremos do capítulo I - Dos Crimes Contra a Vida. 

 

1.4.2. Parte Especial- Dos Crimes Contra a Vida 

 

Nesta subseção discorreremos sobre o bem jurídico mais valioso do ser humano, a 

vida, tanto é assim que, segundo Gonçalves (2011a), na Parte Especial do Código Penal o 

homicídio é o primeiro crime previsto (p. 71). 

Em Gonçalves (2011a, p. 71 e 2011b, p. 11) lemos que esse capítulo versa sobre os 

seguintes crimes: 

 

a) Homicídio; 

b) Auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio; 

c) Infanticídio; 

d) Aborto. 

 

Nosso interesse é pelo item (a) homicídio, assim, não trataremos dos demais crimes. 

―Os crimes previstos nesse capítulo, à exceção da modalidade culposa de homicídio, 

são julgados pelo Tribunal do Júri, na medida em que o art 5º, XXXVIII, d, da Constituição 

Federal, confere ao Tribunal Popular competência para julgar os crimes dolosos contra a 

vida‖ (GONÇALVES, 2011a, p. 71). O crime de homicídio é apurado mediante ―ação pública 

incondicionada, sendo a iniciativa da ação exclusiva do Ministério Público‖ (GONÇALVES, 

2011a, p. 84). A partir do recebimento da denúncia, o Mistério Público, representado pelo 

Juiz, analisa se há subsídios suficientes, se há provas da ocorrência do crime, para que a 

denúncia seja aceita e encaminhada a julgamento. 

O homicídio pode ser doloso ou culposo, se for doloso ele subdivide-se em três 

modalidades: (1) simples (art. 121, caput); (2) privilegiado (art. 121, § 1º) e (3) qualificado 

(art. 121, § 2º) (GONÇALVES, 2011a, p. 72 e 2011b, p. 11). 

O conceito de homicídio simples envolve a ―eliminação da vida humana extra uterina 

provocada por outra pessoa‖ (GONÇALVES, 2011a, p. 72 e 2011b, p. 11). Desse modo, o 

sujeito passivo, aquele que sofre a ação, pode ser qualquer ser humano vivo após o 

nascimento, isto é, que não esteja no interior do útero materno, e o sujeito ativo, o que pratica 

a ação criminosa, também pode ser qualquer ser humano vivo e, nesse caso específico, desde 
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que tenha infringido o art. 121, caput- matar alguém. Segundo Gonçalves (2011b), o 

―homicídio admite coautoria e participação [...] [cada participante] responde pelo mesmo 

crime‖ (p. 12, grifo nosso). 

No homicídio privilegiado, art. 121, § 1º, se ―o agente comete o crime impelido por 

motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em 

seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço‖ 

(GONÇALVES, 2011b, p. 17). Nessa modalidade, estamos discutindo os possíveis privilégios 

do acusado de crime de homicídio, o que equivale a dizer que em certas condições, com 

provas irrefutáveis, o Júri pode votar e o Juiz pode reduzir a sentença do réu com base no 

Código Penal vigente. 

Quanto aos meios de execução, Gonçalves (2011a) destaca que a ―conduta típica 

‗matar‘ admite qualquer meio de execução (disparos de arma de fogo, facadas, atropelamento, 

emprego de fogo, asfixia etc)‖ (p. 72) sendo que a ―consumação‖ do homicídio se dá ―no 

momento em que a vítima morre‖ (GONÇALVES, 2011a, p. 76 e 2011b, p. 15). A fim de 

demonstrar a materialidade da ação de matar alguém, ou seja, do homicídio, realiza-se o 

exame necroscópico pelo médico legista, que, além de atestar o fato da morte, determinará sua 

causa. 

O homicídio qualificado, art. 121, § 2º, determina que: 

 

―Se o homicídio é cometido: 

I-mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 
II-por motivo fútil; 

III- Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 

insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; 

IV-à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recuso que 
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; 

V- para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de 

outro crime; 
Pena – reclusão, de doze a trinta anos‖ (GONÇALVES, 2011b, p. 19). 

 

Conforme veremos na próxima parte deste capítulo, na sentença do processo que 

investigamos o réu foi condenado por infração do art. 121, § 2º, inc. I, III e IV, isto é, art. 121, 

por matar alguém, no caso a vítima foi sua antiga cônjuge; parágrafo 2º - homicídio 

qualificado; as espécies qualificadoras são as contidas nos incisos: I – ―motivo torpe‖ (CP, art. 

121, § 2º), o que, segundo Gonçalves (2011b), ―são consideradas de caráter subjetivo, porque 

se referem à motivação do agente‖ (p. 19), sendo destacado pelo Promotor Gonçalves (2011b) 

que o ―ciúme não é considerado sentimento vil‖ (p. 21), e sim ―um sentimento normal nos 

seres humanos, não sendo considerado torpe‖ (2011a, p. 95); III – com ―emprego de meio 
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cruel‖ (CP, art. 121, § 2º) e IV – mediante ―recurso que dificulte ou torne impossível a defesa 

do ofendido‖ (CP, art. 121, § 2º), essas já ―são de caráter objetivo, porque [estão] ligadas aos 

meios e modos de execução‖, segundo (GONÇALVES, 2011b, p. 19, grifo nosso). 

Vimos neste capítulo como as ações do réu foram previstas, interpretadas e julgadas 

conforme (CRFB, 1988) e o Código Penal Brasileiro (1940). 

Na próxima e última seção deste capítulo, veremos as circunstâncias que envolveram o 

caso antes e durante as ações criminosas e, ainda, as consequências legais do homicídio por 

meio de uma citação da sentença proferida pelo Juiz ao final dos três dias de Julgamento. 

 

1.5. O Crime Que Estudamos: contexto da ocorrência 

 

―Não há fatos eternos como não há verdades absolutas.‖ 

(Frase atribuída a Nietzsche). 

 

Nesta seção explanaremos sobre o contexto que envolve a relação do casal e sobre os 

acontecimentos do dia do crime com base nas oitivas processuais que investigamos. 

Conforme mencionamos na introdução, nosso corpus de estudo é oriundo desses depoimentos 

que aconteceram em dois momentos distintos do processo: o primeiro momento, Audiência 

Preliminar, que julga o mérito do caso e o encaminha para julgamento em Júri popular ou para 

o arquivamento do processo e, o segundo momento, o Julgamento, que julga o crime de fato. 

Inicialmente, ponderamos que as transcrições oficiais que compõem esses 

depoimentos correspondem às versões das testemunhas de acordo com o rol que a convocou, 

acusação e defesa; mesmo quando inquiridas pela parte contrária, o objetivo da testemunha é 

apresentar um depoimento do que considera ser a verdade sobre os fatos, sob pena de falso 

testemunho
47

. O que observamos neste processo e em nossas leituras sobre o assunto é que, se 

a testemunha acredita que o réu é culpado, seu depoimento terá uma versão acusatória, e 

quando o depoente tiver a convicção da inocência do réu, sua versão dos mesmos fatos será 

no sentido de defender o réu, ambas marcadas, linguisticamente. Embora seja possível que o 

                                                
47 ―Art. 1o Os arts. 342 e 343 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou 
intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: 

§ 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido 

com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte 

entidade da administração pública direta ou indireta. 

§ 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou 

declara a verdade. (NR)‖. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10268.htm#art342>. Acesso em 03 de out. de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art342
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10268.htm#art342
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depoente se contradiga ao ser inquirido pela parte oposta, nesse momento só consideramos 

essas duas possibilidades, acusação e defesa, transferindo esse debate para outra parte deste 

documento. 

Apresentaremos o contexto em duas versões, acusação e defesa, e o fazemos com base 

no processo que, primeiramente, ouviu as testemunhas da Promotoria para depois dedicar 

tempo às da defesa, essa é a organização desta seção. 

 

1.5.1. Versão Da Acusação 

 

Os autos processuais apontam que: uma adolescente com, aproximadamente, quinze 

anos conheceu um rapaz, mais velho do que ela, em um site de relacionamentos chamado 

Orkut. Envolvida por ele, a jovem manteve um relacionamento a distância. A amizade virtual 

amadureceu a tal ponto que os amigos optaram por elevar o convívio a outro nível, o pessoal. 

A partir do encontro presencial, tanto a jovem quanto o jogador de futebol, profissão do rapaz 

nessa época, ficaram ainda mais entrelaçados e iniciaram um namoro. Ao longo desse 

relacionamento, a moça engravidou fato que não agradou seu namorado, que lhe pediu para 

fazer um aborto. Contrária à ideia, a relação do casal ficou estremecida. Cientes da gravidez, a 

família da senhorita a acolheu. Na verdade, quem o fez, foi sua tia materna, com quem ela 

vivia desde a morte de sua genitora, quando a futura mamãe ainda era uma criança. Embora 

apreensivos com a gravidez e a situação, a família dela ficou feliz com a vinda de uma 

criança. 

Com o nascimento do filho, o jogador e sua mãe visitaram a parturiente e seu bebê 

ainda no hospital. A avó paterna ficou encantada com o neto, chegando a pedir que sua nora 

entregasse a criança para que fosse criada por ela e sua família, mas, suas intenções foram 

frustradas pela progenitora da criança. Diante da necessidade de registrar o menor e, nessa 

mesma visita, o pai do recém-nascido explicou à sua namorada que por força da profissão 

dele, a fim de facilitar sua contratação pelos times, usava a identidade de seu irmão, o 

chamado ―gato‖, e que seu verdadeiro nome era outro. A moça ficou preocupada com o futuro 

da criança e descontente com a mentira do pai de seu filho, mas nada podia ser feito. O rapaz 

informou-lhe que não mais usaria a identidade do irmão, pois ele havia sido preso. Desse 

modo, o registro do menor foi solicitado com o nome da mãe e o nome verdadeiro do pai. 

Nesse momento, iniciou-se um processo de reaproximação do casal. Ela mudou-se 

para a casa de outra tia no interior do Estado de São Paulo e retomou os estudos. O casal 

decidiu viver juntos e criar a criança. Para tanto, mudaram-se para a casa da mãe dele, que 
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ficava em um Estado da região Nordeste do país. 

Morando com a família dele, ela relatava maus tratos, tais como: agressões; verbais e 

físicas seguidas de ameaças de que ficariam com o filho dela, falta de acesso aos documentos 

dela e da criança e que o réu não trabalhava para sustentar a família, só ela é quem o fazia. O 

casal terminou no Conselho Tutelar e a moça foi encaminhada ao Psicólogo, já que ela foi 

denunciada por maus tratos ao menor e discordava dessa acusação. 

A jovem mãe pediu ajuda à sua família, e sua mãe adotiva foi buscá-la de carro. 

Chegando a São Paulo, as providências maternas foram orientadas pelo Conselho Tutelar a 

fim de obter a aguarda judicial definitiva do menor na vara de família. No mesmo período, o 

pai da criança se deslocou para São Paulo e contratou um Advogado com a mesma finalidade. 

Instalou-se, assim, a disputa pela guarda definitiva da criança entre as duas famílias. 

Em um determinado dia, antes de sair para o trabalho, a mãe do menor foi 

surpreendida pela polícia, na residência onde vivia com o irmão. Com o auxílio de uma ordem 

judicial ela foi obrigada a permitir que o pai visitasse seu filho. O casal conversou e as visitas 

foram acordadas, judicialmente, devendo haver sempre a presença de um terceiro maior de 

idade impedindo, assim, que o casal ficasse sozinho com a criança. A primeira visita ocorreu, 

tranquilamente, mas a criança estava sonolenta, já que era o horário dela dormir. Diante disso, 

o irmão da moça ofertou ao pai da criança o horário da manhã visando o bom relacionamento 

entre pai e filho. A segunda visita aconteceu no período da manhã, o menor ficou com seu 

genitor na área comum dentro do prédio, no parquinho. Entretanto, foi informado aos 

porteiros que o pai não poderia sair com o menor. Tal comportamento já revelava o temor 

familiar e da jovem de que algo do gênero poderia acontecer. Na terceira visita, o irmão da 

mãe da criança teve um compromisso de trabalho, assim, a presença de um adulto foi em 

tempo parcial. A visita aconteceu no período da manhã, horário ofertado pelo irmão da moça, 

extrajudicialmente. No decorrer da visita, ele soube que a jovem mãe havia ganhado um 

convite para assistir a um importante jogo de futebol naquela data e iria ao jogo. 

Inesperadamente, ele não gostou e avisou-a que faria a visita no período da tarde, conforme 

estipulado pela justiça, se ela ou o menor não estivessem em casa, ele a denunciaria e pegaria 

a guarda do menor. Temerosa, ela avisou uma amiga que não poderia mais ir ao jogo. Apesar 

do clima tenso entre eles, todos compareceram ao jogo, mãe, pai, menor e a amiga. Ao final 

do evento, as amigas decidiram esperar pela saída dos jogadores do estádio de futebol, o que 

possibilitou que a genitora da criança conhecesse um grande jogador, o que a deixou muito 

feliz, já que ela era torcedora do time em que ele era a estrela. Segundo a amiga da vítima, 

esse teria sido o clímax de alegria e descontração de um dia muito tenso entre o casal. 
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No Metrô, de volta para casa, a amiga se despediu uma estação antes daquela em que o 

casal desceu. Chegando à residência da jovem, os três ficaram, totalmente, sozinhos pela 

primeira vez desde a fuga dela da residência dos pais dele. No apartamento, a moça ofereceu 

jantar ao pai do seu filho, que não aceitou. Enquanto ele dava mamadeira à criança, ela 

jantava e conversava ao celular com uma pessoa. Ele ouviu a conversa e, com ciúme tomou o 

celular da mão dela, dando início a uma discussão com agressões verbais acaloradas que se 

transformaram em forte luta física pela vida em meio a diversos golpes de faca. Encurralada 

em um apertado banheiro de empregada de sua residência, a vítima, aos dezoito anos, 

alcançou o óbito com múltiplos ferimentos de facadas, inclusive, os de defesa nas mãos, tendo 

sua morte atestada e suas causas determinadas pelo Médico Legista por meio da necropsia. 

O então suspeito do assassinato fugiu, levando consigo o filho menor, mas dias depois 

se entregou e confessou o assassinato. Ao final dos procedimentos processuais e do 

Julgamento, o réu foi condenado pelo homicídio e inocentado da acusação de subtração de 

menor. 

 

1.5.2. Versão Da Defesa 

 

Os autos processuais apontam que: uma adolescente com, aproximadamente, quinze 

anos conheceu um rapaz, que ela sabia ser um jogador de futebol profissional, em um site de 

relacionamentos chamado Orkut. Envolvendo-o em um relacionamento a distância conduziu a 

amizade virtual até o nível seguinte, o presencial. Com a concordância de ambos, os amigos 

virtuais agendaram um encontro cujo clima foi sensual do início ao final culminando no 

popular ―ficando‖, já na primeira noite. Após muitos encontros, a moça engravidou fato esse, 

que a levou a um estado de desespero tal que ela tentou vários métodos abortivos, todos 

infrutíferos. Ao saber da gravidez da namorada o jogador de futebol ficou, imensamente, feliz, 

já que seu maior sonho era ser pai. Explicitou a jovem que ela não teria com o que se 

preocupar ele estava feliz e sabia que a família dele também ficaria. Eles contariam a família 

dela e os tranquilizariam, já que ele assumiria o filho. Assim, foi feito, pois ele deseja ser ―um 

bom pai‖. Entretanto, nesse período ele ficou sem time para jogar. 

A jovem mãe ficou em São Paulo com sua família durante a gravidez enquanto o pai 

tentava se recolocar no futebol profissional com a ajuda do seu empresário. Apesar da luta, 

isso não aconteceu. A fim de se manter e dar condições dignas ao filho que estava por nascer, 

ele trabalhava com venda de material esportivo que comprava na Rua Vinte e Cinco de 

Março, em São Paulo, e vendia em sua terra natal no Nordeste. Nesse período, o casal ficou 
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sem muita aproximação, mas manteve contato. Ele fazia o que podia para ela ficar feliz, afinal 

ele amava mãe e filho e faria qualquer sacrifício para vê-la contente. Contudo, ela saiu com 

outros rapazes, mesmo grávida, namorou, teve contato sexual com outros homens, mesmo 

grávida. Claro que ele não gostou, achava que ela deveria se resguardar e aconselhava-a, pois 

queria fazer dela uma ―boa pessoa‖. Tentando dialogar com a moça sobre essa questão, ela 

negou tudo e ficou muito agressiva com ele. Ele, para evitar o pior, aguentou tudo calado até 

o nascimento do filho. 

Após o nascimento da criança, a família do rapaz, vendo a agressividade da jovem 

mãe e o descaso com a criança, já na maternidade, preocupou-se. A avó paterna, querendo dar 

o que tivesse de melhor ao pequeno neto, ofereceu-se para criá-lo, já que a mãe era jovem 

demais e não aparentava ter a maturidade necessária a uma mãe. A proposta fora rejeitada por 

toda a família da moça, já que eles também desejavam criar o menor. Nessa visita, o pai 

conversou com a ex-namorada, explicando-lhe que, para conseguir jogar futebol profissional, 

ele teve que usar os documentos de seu irmão e, portanto, o nome dele era outro, ou seja, ele 

teve que fazer um ―gato‖ para conseguir ganhar a vida. Ela ficou furiosa com a notícia, muito 

agressiva com ele. Como ele era um bom pai, a criança foi registrada com o nome da mãe e 

seu nome verdadeiro.  

Para o pai da criança o correto era que eles tentassem viver juntos, assim, lutou por 

uma reaproximação com a mãe de seu filho, insistiu em que ela e o filho deveriam morar 

junto com ele. Apesar da persistência dele, ela recusou, mudando-se para a casa de uma tia no 

interior. Após muitas brigas com a tia, já que ela não cuidava do filho, era bastante agressiva e 

mudava muito de humor, na mesma hora que estava tudo bem em seguida estava tudo ruim e 

brigava por qualquer coisa, morar com essa tia não prosperou. A mãe adotiva também não a 

queria mais em sua residência, já que ela, mãe adotiva, estava morando com uma pessoa e a 

criança atrapalharia esse relacionamento amoroso. Para resolver o problema de moradia da 

mãe e do filho, o pai da criança sugeriu que fossem morar juntos para criar o filho deles. 

Nesse momento, sem opções, ela aceitou e ele ofereceu a casa da mãe dele em um Estado do 

Nordeste, para onde eles se mudaram. 

Ao chegar à cidade da família dele, eles conversaram com os amigos e arrumaram um 

bom emprego para ela, recepcionista do hospital local. Contrataram uma babá e 

proporcionaram a ela uma vida muito boa. Entretanto, ela brigava sempre com ele, falava mal 

dele, usava palavras de baixo calão contra ele, chegando a agredi-lo, fisicamente, a qualquer 

momento e por nada, ele tinha que fazer o que ela queria para evitar esses momentos. Como 

ela não tratava do menor, o Conselho Tutelar foi avisado e ela teve que fazer um tratamento 
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com Psicólogo. Todos da família dele gostavam muito dela, apesar disso, um dia ela pegou o 

filho e voltou para São Paulo sem avisar ninguém, quando o pai retornou do trabalho, mãe e 

filho já não estavam mais lá. Arrasado, ele ficou sem saber o que fazer e procurou o Conselho 

Tutelar sendo orientado a vir para São Paulo e contratar um Advogado a fim de garantir, 

judicialmente, a guarda da criança. 

Ao tomar ciência do paradeiro de mãe e filho, o pai solicitou uma ordem judicial para 

permitir sua visita ao filho. Com isso, ele conversou com a ex-namorada e a convenceu que 

deveriam tentar se aproximar, mais uma vez, para criarem a criança juntos. As visitas 

iniciaram e ele pode estar com seu filho e dar-lhe presentes por duas vezes. Na terceira visita, 

a moça agiu como de costume, mentindo, disse a ele iria trabalhar, mas, na verdade, ela 

levaria a criança a um jogo de futebol de times importantes. Conhecedor do ambiente nesse 

tipo de jogo, o pai ficou preocupado com a segurança do seu filho além de muito triste, já que 

ele tinha esperanças de voltarem a viver juntos. Após uma conversa, eles decidiram ir os três 

ao jogo e acabaram ficando, juntos, o dia todo. 

Quando retornaram à residência da jovem, ele foi dar mamadeira para o filho deles e 

ela foi jantar e, nesse momento, ela ficou falando com uma pessoa ao celular. Ele a ouviu 

debochando dele e não gostou das palavras indelicadas que ela usava contra sua pessoa. 

Ofendido, eles iniciaram uma discussão, ele tomou o celular da mão dela a fim de verificar 

com quem ela falava. Descontrolada com essa atitude dele, ela pegou uma faca de cozinha e 

partiu para cima dele, que foi obrigado a se defender e acabou matando-a sem a intenção de 

fazê-lo. Assustado e sem saber o que fazer desesperado mesmo, ele pegou o filho para não o 

deixar no local sozinho com a mãe que ele acreditava que só estivesse ferida. Em um taxi 

dirigiu-se à casa da tia, com o filho que dormiu o tempo todo, a fim de pedir ajuda para a 

vítima. 

Ao chegar à residência da tia e pedir ajuda para a vítima soube que a mãe adotiva dela 

já havia entrado em contato com a família dele a fim de acusá-lo do homicídio. 

Quando teve a confirmação da morte dela, o réu foi até outro Estado, deixou o filho e 

se entregou às autoridades. O bom moço desejava acertar a situação com as autoridades e 

confessou o crime explicando que ele só se defendeu após ela ter partido para cima dele com a 

faca. 

 

1.5.3. Sentença 
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Nesta última seção e, portanto, encerrando o capítulo, apresentamos a sentença 

proferida pelo Juiz após três dias de deliberações no Julgamento desse homicídio que durou, 

aproximadamente, trinta horas. 

 

Condeno ―o acusado < Rj > à pena de vinte e um anos de reclusão, por 

infração ao disposto no art. 121, par. 2°, inc. I, III e IV, c/c art. 61, inciso II, 

alínea "I", do Código Penal; e um ano de reclusão e dez dias-multa, por 
infração ao disposto no art. 155, caput, do Código Penal, ambos delitos em 

concurso material, sendo o total das penas vinte e dois anos de reclusão e 

dez dias- multa. Outrossim, absolvo o acusado da prática do crime previsto 

no art. 249 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. III, do 
Código de Processo Penal‖ (JUIZ PROFERIU A SENTENÇA AO RÉU). 

 

A sentença proferida pelo Juiz absolveu o condenado da acusação do ―crime previsto 

no art. 249 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo 

Penal‖ (Sentença Proferida Pelo Juiz) que corresponde ao crime de subtração de menor de sua 

residência, tendo em vista que a aguarda não era dele e sim da mãe do menor que, no 

momento desse crime, Art. 249, já estava morta. Segue o artigo 249 do Decreto Lei nº 2.848 

publicado, em 1940: 

 

―Art. 249 - Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de quem o 
tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial: 

Pena - detenção, de dois meses a dois anos, se o fato não constitui elemento 

de outro crime. 
§ 1º - O fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito 

não o exime de pena, se destituído ou temporariamente privado do pátrio 

poder, tutela, curatela ou guarda. 
§ 2º - No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu 

maus-tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar pena‖
48

. 

 

A partir da redação do Art. 386 verificamos que o motivo que leva os jurados a 

votarem pela absolvição do réu da prática de subtração de menor é o inc. III, isto é, pelo fato 

do Júri ter entendido que o réu não teve uma conduta criminosa ao sair da residência com o 

filho, não havendo, assim, nenhuma infração penal. Nas palavras da lei: 

 

―Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte 

dispositiva, desde que reconheça: 

        I - estar provada a inexistência do fato; 

        II - não haver prova da existência do fato; 

        III - não constituir o fato infração penal;‖
49

 

                                                
48Maiores informações. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/noticias/busca?q=CP+-+ART+249>. 

Acesso em 10 de mar. de 2016. 
49Maiores informações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. 

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/busca?q=CP+-+ART+249
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm
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Nesta seção, descrevemos o necessário para entendermos o contexto dos fatos em 

questão julgados no processo do qual extraímos nosso corpus de estudo e o fizemos com 

muito respeito a todos os envolvidos, fato é, que preservamos as identidades de todos em 

todas as partes deste estudo usando etiquetas ou, simplesmente, não mencionando seus nomes 

como o fizemos nesta seção. Ressaltamos que nosso interesse no caso foi apenas científico e, 

ainda, que foi específico na linguagem em uso no campo forense. 

A fundamentação teórica que embasa nossas análises linguísticas será apresentada no 

próximo capítulo. 

  

                                                
Acesso em 10 de mar. de 2016. 
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CAPÍTULO 2 - LINGUÍSTICA APLICADA, LINGUÍSTICA DE 

CORPUS, LINGUÍSTICA FORENSE E POSICIONAMENTO: reflexões 

teóricas 
 

Neste capítulo, expomos as áreas que embasam esta pesquisa iniciando pela 

Linguística Aplicada e, a seguir, explanamos sobre a Linguística de Corpus focados nas 

questões pertinentes ao nosso estudo. Na sequência, discorremos sobre um campo em franco 

desenvolvimento no Brasil, a Linguística Forense. Na continuação do capítulo, apresentamos 

o posicionamento com ênfase nos trabalhos que julgamos serem os mais densos a esse 

respeito. Encerramos o capítulo com uma reflexão sobre a sinergia entre todos os campos. 

 

2.1. Linguística Aplicada: introdução 

 

Nesta divisão, refletiremos sobre a importante contribuição da Linguística Aplicada 

aos estudos da linguagem, uma habilidade essencial ao homem e tão extraordinária que atrai a 

atenção de muitos pesquisadores das Ciências Humanas. 

O escopo da Linguística Aplicada, doravante LA, como é comumente grafada na 

bibliografia, é a linguagem, tanto no que tange ao ensino e aprendizagem de línguas, quanto 

ao uso que o homem faz dessa habilidade ao adotá-la em suas interações sociais mais 

rotineiras. Dentre as preocupações dos estudiosos desse campo estão a relevância social e 

histórica nas interações sociais e o uso da língua nas mais variadas esferas de atividade 

humana. Essas duas inquietações são investigadas em suas modalidades, a oral e escrita, 

lembrando que os dados orais precisam ser transcritos a fim de que se tenha a materialidade 

necessária para estudá-los fora da Fonética e Fonologia. É por meio da linguagem que o 

homem dá significado ao mundo real em que vive sendo importante descobrir como, por meio 

dela, ele organiza os processos cognitivos que o permite abstrair e elaborar conceitos daquilo 

que o rodeia e usar tais significados em sua interação social. Na busca de respostas a essas e 

tantas outras questões sobre a linguagem, ela tem sido, amplamente, estudada ao longo da 

história do homem. Um momento importante nesse processo se deu com a consolidação da 

Linguística como uma ciência a partir da publicação póstuma dos estudos de Ferdinand de 

Saussure, em 1916. Diante desse trabalho, inúmeros estudos eclodiram e, assim, tivemos os 

instrumentos necessários à gênese da LA cujo recorte inicial era focado no ensino e 

aprendizagem de línguas. Naquele momento, a LA era uma nova área de estudos da 

linguagem. É sobre ela que discorremos neste capítulo. 
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2.1.1. Linguística Aplicada: breve retrospectiva 

 

Faremos aqui um sucinto relato dos principais fatos da história da LA na medida 

necessária para nosso entendimento de três pontos: a) como ela surgiu, b) estudo do ensino de 

línguas como única preocupação inicial e, c) expansão dos estudos linguísticos com a 

aplicação do conhecimento para outras situações reais além do ensino de línguas. Para tanto, 

nos orientamos, principalmente, pelas palavras de Celani (1992) e Damianovic (2005). 

Segundo Celani (1992, p. 16) e Damianovic (2005, p. 182-183), a LA percorreu 

caminhos longos e tortuosos até que pudéssemos defini-la como uma área de pesquisa 

independente. A partir dessa conquista, sua expansão internacional se deu pela criação de 

Programas de Estudos Pós-Graduados. No Brasil, tivemos o primeiro Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas (LAEL) implantado em 1970, 

cuja sede ainda é na (PUC-SP). Como podemos perceber pelo próprio nome do programa a 

motivação dos estudos, nesse momento, era exclusiva para o ensino de línguas, em especial o 

idioma Inglês. Para Moita Lopes (1996a), esse olhar pedagógico ocorreu, provavelmente, 

―devido à importância da linguagem na educação formal‖. A maioria das pesquisas mundiais, 

daquele momento, envolvia ―questões relativas ao uso da linguagem em sala de aula, 

englobando, portanto, aspectos de ensino / aprendizagem de línguas‖ (MOITA LOPES, 

1996a, p. 11). Segundo Simpson (2011), essa ainda é uma preocupação relevante (p. 1). 

Conforme Damianovic (2005), em um determinado período a LA esteve dependente da 

Linguística, pois, os linguistas utilizavam seus saberes, suas descobertas, somente, em 

práticas pedagógicas (p. 184). 

Contudo, até chegarmos à criação desses programas tivemos uma crucial trajetória 

pautada por marcos mundiais na busca de ampliação dos estudos, tais como: o primeiro curso 

de Linguística Aplicada na Universidade de Michigan em 1946, entendido como uma 

abordagem científica que era voltada apenas ao ensino de línguas estrangeiras. Na verdade, 

um dos gatilhos para essa preocupação global com o ensino e aprendizagem de línguas parece 

ter emergido na década de quarenta com a Segunda Guerra Mundial que revelou dificuldades 

de comunicação, até mesmo com os aliados, tendo em vista a variação de idiomas. Segundo 

Damianovic (2005), a fundação desse curso aconteceu logo após o surgimento do termo LA, 

em 1940; Em 1964, tivemos a criação da Association Internationel de Linguistique Apliquée 

(AILA); Instalação da British Association of Applies Linguistics (BAAL), em 1966; 

Publicação da American Association of Applied Linguisticsnomesmo, mesmo ano da reunião 
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anual do Teachers of English to Speakers of other Languages (TESOL), em 1977, (CELANI, 

1992, p. 15-16 e DAMIANOVIC, 2005, p. 183). Nesse período, o enfoque pedagógico da LA 

esteve ligado, principalmente, a três países: França, Inglaterra e Estados Unidos da América, 

preocupados em ofertar soluções científicas para essas demandas pedagógicas. 

Para Celani (1992), as concepções epistemológicas do termo, naquele momento, eram: 

 Linguística  Aplicada Entendida como Ensino/Aprendizagem de Línguas 

– Talvez ―a mais antiga das interpretações‖, particularmente, encontrada 

na ―tradição Britânica‖ (CELANI, 1992, p. 17), refletia a noção de 

Linguística Aplicada ―como sinônimo de estudo científico dos princípios e 

da prática do ensino/aprendizagem de língua estrangeira‖. Segundo Celani 

(1992), as subsequentes reuniões internacionais da (AILA) revelaram uma 

gama de tópicos ―além de ensino/aprendizagem da língua materna, 

multilingüismo, testes, planejamento linguístico, sociolingüística, 

psicolingüística, lexicografia, tradução, lingüística contrastiva, lingüística 

computacional, estilística, letramento, dentre outros.‖ (p. 17); 

 Lingüística Aplicada Entendida como Consumo, e não como Produção 

de Teorias 

 – Nessa ―visão, a LA seria um mediador entre descrições teóricas e 

atividades práticas diversas‖, ela apenas consumia e aplicava os estudos 

voltados aos interesses pedagógicos de ensino de línguas em total 

subserviência das teorias já existentes (p. 18); 

 Linguística Aplicada Entendida com Área Interdisciplinar 

– Nessa concepção a autora fez uma observação a respeito da colocação de 

―Kaplan (1980: 10)‖ sobre uma analogia da Linguística Aplicada em 

relação ao teatro como sendo um ponto convergente de todas as artes, por 

exemplo, música, cenografia e interpretação. Nessa analogia, a LA seria o 

ponto convergente dos estudos da linguagem com outras disciplinas 

(CELANI, 1992, p. 19). Observamos uma nova visão da LA rumo à 

expansão ao estabelecer diálogo com outras áreas e ao pesquisar outras 

problemáticas do mundo real além das pedagógicas. 

 

Enfim, naquele momento, a Linguística Aplicada era entendida ―como ponto de 

convergência de disciplinas múltiplas, de caráter essencialmente humanístico‖ (CELANI e 

ZANOTTO-PASCHOAL, 1992, p. 8). 
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Segundo Damianovic (2005), fundamentada por ―Grabe (2002)‖, no início da década 

de sessenta o linguista aplicado poderia ser chamado de ―aplicador de saberes‖, já que ele 

estudava questões da linguagem que poderiam ser aplicadas ao ensino de Língua Materna e 

Estrangeira (p. 183). Para a autora, o desenvolvimento da LA, em parte século XX, se deu por 

meio das distinções sobre o modo de pensar a linguagem e a aquisição de língua a respeito de 

questões históricas, sociais, culturais e outras. Ancorada, ainda em Grabe (2002), Damianovic 

(2005), apontou que a ―dicotomização entre o indivíduo com o que o cerca deixou de 

reconhecer que as relações de poder eram advindas tanto da cultura, quanto da forma de 

ensino-aprendizagem‖ (p. 183). A LA passou a considerar o homem em sua plenitude social. 

A expansão da LA iniciou na década de oitenta, por meio dos trabalhos publicados no 

Journal of Applied Linguistics e do Annual Review of Applied Linguistics (ARAL) cujo foco 

central da LA era os problemas de linguagem que tinham origem no mundo real 

(DAMIANOVIC, 2005, p. 184). Mestres e Doutores em Linguística Aplicada diversificaram 

suas pesquisas ampliando-as para além das fronteiras do ensino e aprendizagem de línguas 

englobando ―questões de política e planejamento educacional; uso da linguagem em contextos 

profissionais; tradução; lexicografia; multilingualismo; linguagem e tecnologia; e corpus 

lingüístico.‖ (DAMIANOVIC, 2005, p. 184). A partir desse contexto o linguista aplicado não 

é mais subserviente às teorias da ―ciência-mãe‖ a Linguística. Ele estabelece relações com 

―outras áreas das Ciências Humanas. A LA passou a querer ser interdisciplinar. A Psicologia 

(em geral Cognitiva) e a Psicolinguística (do Processamento; da Aquisição) passaram a 

fornecer as bases antes buscadas exclusivamente na Linguística‖. A LA iniciou assim sua 

articulação dialógica com ―múltiplos domínios do saber‖ que, semelhante a ela, se 

preocupavam com a linguagem e, assim, deu um salto epistemológico significativo para esse 

campo científico (DAMIANOVIC, 2005, p. 186). 

Na década de noventa, os reflexos das mudanças que aconteceram nos anos anteriores 

foram sentidos por meio das novas problemáticas e metodologias de pesquisa, mas, 

principalmente, pela postura do linguista aplicado ao estabelecer diálogo com outras áreas. 

Fato esse, que contribuiu para os debates ―sobre a identidade ou o caráter inter e/ou 

transdisciplinar‖ da LA (DAMIANOVIC, 2005, p. 187). Conforme Damianovic (2005), essa 

nova postura acarretou transformações que culminaram em estudos críticos da linguagem que 

podem ―revelar os processos pelos quais a linguagem funciona para manter e/ou mudar as 

relações de poder na sociedade. [...] O linguista aplicado pode auxiliar o ser humano a 

conscientizar-se sobre o modo como a linguagem contribui para o domínio de algumas 

pessoas sobre as outras‖ (p. 188). Em consonância com a autora e, citado na Introdução deste 
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trabalho, Coulthard afirmou que a linguagem é um grande ―instrumento de poder e controle‖, 

para esse autor, o linguista deve revelar ―como o poder e valores discriminatórios estão 

inscritos e mediados através do sistema linguístico‖ (CALDAS-COULTHARD e 

COULTHARD, 1996, Prefácio em COULTHARD, 2004). Assim, os dois autores, concordam 

que a linguagem é um dos instrumentos presentes nessa relação de poder, o linguista aplicado 

precisa se ater, também, a problemáticas reais da sociedade que estão além das questões 

pedagógicas. 

Nas palavras de Damianovic (2005), fundamentada por ―Phillipsone e Skutnbb-

Kangas (1986)‖, em um mundo marcado pela ―prosperidade compartilhada de forma desigual, 

pelo desperdício, pela injustiça, pela fome e pela doença, o papel dos linguistas aplicados 

precisou ser o de investigar as vias pelas quais seus trabalhos favoreciam as formas cada vez 

mais sofisticadas de coerção física, social e, acima de tudo, ideológica.‖ (p. 188). Para tanto, o 

linguista aplicado necessitou incluir em seus estudos ―as bases culturais e ideológicas do 

trabalho do ser humano e de sua vida, numa tentativa de compreender como essas bases 

podiam perpetuar ou transformar as grandes diferenças‖ (p. 189).  

Dessa época para a nossa, não podemos dizer que observamos grandes modificações 

sociais na qualidade de vida dos indivíduos. Nossa introdução, neste trabalho, enumerou 

muitos levantamentos estatísticos que desnudaram o cenário social em apenas um problema, 

violência doméstica homicida. Como estão os demais itens citados acima? Perguntas como 

essas estimularam alguns linguistas aplicados a uma nova postura científica. Assim, a LA 

assumiu um novo papel e incluiu, também, em suas pesquisas problemas do mundo real em 

diversas esferas de atividade e não, somente, aqueles do ensino e a aprendizagem de línguas.  

Diante disso, a LA não é mais vista só como uma disciplina e sim como um campo de 

atuação que considera outras áreas de conhecimento, não necessariamente conhecimentos 

linguísticos, a fim de encontrar respostas a seus questionamentos. A LA inicia uma trajetória 

pelos caminhos da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. 

Na próxima seção, discorreremos sobre esse momento de desenvolvimento da LA. 

 

2.1.2. Linguística Aplicada: Multidisciplinar; Interdisciplinar ou Transdisciplinar 

 

Nesta seção, temos dois objetivos, são eles: a) definir o que entendemos ser 

Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade e; b) delimitar o espaço 

desta pesquisa nesse cenário. Para tanto, adotamos os trabalhos que julgamos mais completos 

e adequados à nossa reflexão. 
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O percurso de emancipação da LA apresentou proposições que foram muito além das 

pertinentes preocupações pedagógicas com o ensino e aprendizagem de línguas que marcaram 

seu início. Segundo Simpson (2011), os estudos desse campo revelaram preocupações com 

problemáticas contemporâneas, tais como: sociais, culturais, étnicas, sexuais, de identidade, 

do envelhecimento e de migração, fato que, ampliou o leque de investigações sobre outras 

áreas além do ensino de línguas. A partir dessa ampliação de contextos a investigar foi preciso 

iniciar um debate sobre o modo como compreendemos a LA e o seu caráter multidisciplinar, 

interdisciplinar e/ou transdisciplinar, especialmente, os dois últimos (Moita Lopes, 1996b; 

Damianovic, 2005; Simpson, 2011 e Scheifer, 2013). 

Para Moita Lopes (1996b), LA é a ―área de investigação interdisciplinar que se centra 

na resolução de problemas da prática de uso da linguagem dentro e fora da sala de aula [...], 

ou seja, uma visão que traz implícita a preocupação com problemas de uso da linguagem 

situados em contextos da práxis humana‖ (p. 3). Em outras palavras, seria a ação do linguista 

aplicado em diversos contextos institucionais privilegiando as interações dos ―atores sociais‖ 

que seriam os ―usuários da linguagem: falantes, ouvintes, leitores, escritores e tradutores‖ (p. 

4). 

Julgamos ser adequado iniciarmos nossa reflexão a partir das definições sobre 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Para tanto, baseamo-nos 

em Nicolescu (1999 e 2011), para quem, um dos ―maiores desafios de nossa época, como por 

exemplo os desafios de ordem ética, exigem competências cada vez maiores. Mas a soma dos 

melhores especialistas em suas especialidades não consegue gerar senão uma incompetência 

generalizada, pois a intercessão entre os diferentes campos do saber é um conjunto vazio.‖ 

(1999, p. 10). É preciso promover um novo fazer mediado pela inter / ação entre os campos 

do saber que se relacionam com o problema que estudamos. Para Nicolescu (1999 e 2011), a 

―necessidade indispensável de pontes entre as diferentes disciplinas traduziu-se pelo 

surgimento, na metade do século XX, da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade‖
50

 

(2011, p. 3, tradução nossa). 

 

Multidisciplinaridade 

 

                                                
50―The indispensable need for bridges between the different disciplines is attested to by the emergence of 

multidisciplinarity and interdisciplinarity around the middle of the twentieth century.‖ (NICOLESCU, 2011, p. 

3). 
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A multidisciplinaridade, segundo Nicolescu (1999 e 2011), “diz respeito ao estudo de 

um objeto de uma mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo.‖ (2011, 

p. 3, tradução nossa). Por exemplo, em nosso estudo, as oitivas processuais podem ser 

estudadas não apenas pelos aspectos linguísticos por meio da Linguística de Corpus, mas 

também dentro do contexto da Psicologia, do Direito Penal, da Sociologia, da Linguística 

Forense e da Economia, dentre outras. O tema, violência doméstica homicida, seria 

enriquecido pelo ―cruzamento de várias disciplinas‖ ao se incorporar às diversas perspectivas 

de cada uma dessas disciplinas. ―A abordagem multidisciplinar ultrapassa as fronteiras 

disciplinares, embora sua meta permaneça limitada ao âmbito da pesquisa disciplinar.‖
51

 

(2011, p. 3, tradução nossa). Nesse enfoque, o conhecimento é aprofundado e obtido em sua 

própria disciplina ―por uma fecunda contribuição multidisciplinar‖, isto é, a pesquisa 

multidisciplinar ―traz um algo a mais à disciplina em questão [...], porém este algo a mais está 

a serviço apenas desta mesma disciplina‖ que embora ultrapasse a disciplina mantém sua 

finalidade voltada à disciplina. (1999, p. 10). 

Em síntese, a forma de articulação multidisciplinar envolve mais de uma disciplina na 

busca de respostas para uma temática comum, mas não há interação entre elas nem 

cooperação, cada qual mantém sua metodologia e teoria. Nesta pesquisa, essa forma de 

articulação seria representada do seguinte modo: 

 

 

  

 

 

                                                
51“Multidisciplinarity concerns studying a research topic not in just one discipline but in several at the same 

time. […]The topic in question will ultimately be enriched by incorporating the perspectives of several 

disciplines. The multidisciplinary approach overflows disciplinary boundaries while its goal remains limited to 

the framework of disciplinary research.‖ (NICOLESCU, 2011, p. 3). 

Direito Penal

Oitivas 
Processuais

Linguística 
Forense

Linguística de 
Corpus

Figura 2: Articulação Multidisciplinar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na figura 2, podemos perceber que embora haja um único tema problematizado, 

oitivas processuais oriundas de violência doméstica homicida, marcado em verde dentro do 

triângulo, esse assunto, está sendo estudado pelas três disciplinas: Direito Penal; Linguística 

de Corpus e Linguística Forense, ilustradas pelos quadrados beges. Não se observa, na 

multidisciplinaridade, nenhum tipo de interação entre as disciplinas. Assim, o tópico, 

violência doméstica homicida, estudado a partir das oitivas processuais via Linguística de 

Corpus, seria enriquecido pela incorporação das perspectivas do Direito Penal e da 

Linguística Forense, mas, nesse caso, esse enriquecimento seria sem nenhum contato com 

nenhuma dessas disciplinas, um processo a distância. Desse modo, este estudo ultrapassaria 

suas fronteiras disciplinares, mas o conhecimento gerado pela pesquisa permanece no âmbito 

da Linguística de Corpus, isoladamente, na medida em que nesse tipo de articulação, ―a 

disciplina mantém sua finalidade voltada à disciplina‖ (NICOLESCU, 1999, p. 10). 

Justamente, por não haver, nesse tipo de interação, nem relação, nem cooperação das 

disciplinas, que promovam um conhecimento que permita o enriquecimento de todas sem que 

uma delas se volte para si, essa não é a forma de articulação que melhor revela o caráter do 

percurso que percorremos em nosso estudo. 

Contudo, a multidisciplinaridade, vale para um possível desdobramento pedagógico 

mencionado na Introdução deste trabalho, no que tange à proposta de uma Educação 

Linguística para a Não-Violência. Entendemos que, para esse fim pedagógico, seja importante 

um comportamento que faça o ―cruzamento‖ entre as disciplinas enriquecendo, 

constantemente, a visão do linguista aplicado para essa questão. Apesar disso, sua ação 

pedagógica deve ser disciplinar, isto é, ele deve incorporar esses conhecimentos em suas 

propostas pedagógicas de práticas linguísticas sem invadir os territórios de outras disciplinas e 

limitar-se em Linguística de Corpus na sala de aula. 

 

Interdisciplinaridade 

 

Segundo Nicolescu (1999 e 2011), os objetivos da interdisciplinaridade são diferentes 

do da multidisciplinaridade na medida em que há transferência de métodos de uma disciplina 

para outra. ―Assim como a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade ultrapassa as 

disciplinas, embora seu objetivo continue dentro do âmbito da pesquisa disciplinar‖
52

 

                                                
52“Interdisciplinarity has a different goal than multidisciplinarity. It concerns the transfer of methods from one 

discipline to another. For example, one transfers the methods of nuclear physics to medicine, and this leads to 

the appearance of new treatments for cancer. Like multidisciplinarity, interdisciplinarity overflows the 
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(NICOLESCU, 2011, p. 3, tradução nossa). Para Nicolescu (1999), é possível distinguirmos 

três graus de interdisciplinaridade, são eles: 

 

a) Um ―grau de aplicação‖ => ―Por exemplo, os métodos da física nuclear 

transferidos para a medicina levam ao aparecimento de novos tratamentos para o 

câncer‖ (1999, p. 11); 

b) Um ―grau epistemológico‖ => ―Por exemplo, a transferência de métodos da lógica 

formal para o campo do direito produz análises interessantes na epistemologia do 

direito‖ (1999, p. 11); 

c) Um ―grau de geração de novas disciplinas‖ => ―Por exemplo, a transferência dos 

métodos da matemática para o campo da física gerou a física matemática‖. A 

interdisciplinaridade desse grau, segundo Nicolescu (1999), ―chega a contribuir 

para o big-bang disciplinar‖ (p. 11). 

 

Nesta pesquisa, essa forma de articulação seria representada do seguinte modo: 

 

 

 

 

 

Na figura 3, podemos perceber a interação coordenada com troca de conhecimento na 

busca de repostas aos questionamentos em relação à problemática, representada por meio do 

quadrado vermelho, essa interação, está sendo ilustrada pelas setas que interligam todas as 

disciplinas e o assunto. O tópico é estudado pelo Direito Penal, Linguística Forense e 

Linguística de Corpus, pintados de azul, sendo que de todas as disciplinas, apenas a 

Linguística de Corpus oferta a metodologia de pesquisa. Embora seja, totalmente, possível 

que essa metodologia venha a ser adotada pela Linguística Forense, ela, não pode ser 

reproduzida pelo Direito sem o devido preparo técnico do pesquisador que deve ser um 

linguista aplicado. Tal fato, não impede que o Direito enriqueça suas bases teóricas com o 

                                                
disciplines, but its goal still remains within the framework of disciplinary research.‖ (NICOLESCU, 2011, p. 3). 

Oitivas 

Processuais

Direito Linguística Forense
Linguística de 

Corpus

Figura 3: Articulação Interdisciplinar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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conhecimento gerado por esta pesquisa, tendo em vista que a linguagem é uma habilidade 

básica nesse campo de atividade humana. 

Diante disso, embora haja cooperação entre as disciplinas com troca de conhecimento 

e que haja enriquecimento de cada uma a partir dos resultados da pesquisa, a 

interdisciplinaridade não é a forma de articulação que melhor revela o caráter do percurso 

percorrido por esta pesquisa, já que a perspectiva metodológica é dependente da Linguística 

de Corpus, mesmo se aplicada pela Linguística Forense, isto é, ela não é comum a todas as 

disciplinas. Além desse ponto, outra característica nos distancia da interdisciplinaridade, é o 

fato de que, apesar de haver intercâmbio com troca de informação do Direito e da Linguística 

Forense para Linguística de Corpus, os interesses individuais das disciplinas são mantidos, 

isoladamente. 

O caráter da LA foi reconhecido por muitas pesquisas e teóricos respeitados como, por 

exemplo, Moita Lopes (1996a e 1996b) e Celani (1992), como sendo interdisciplinar. 

Respeitosamente, concordamos com eles em muitos casos, mas, no que diz respeito a este 

trabalho, como vimos, não há todos os quesitos necessários para que possamos considerá-la 

como interdisciplinar. 

 

Transdisciplinaridade 

 

Para Nicolescu (1999 e 2011), conforme ―indica o prefixo ―trans‖, a 

transdisciplinaridade trata daquilo que ao mesmo tempo surge entre as diferentes disciplinas, 

permeia diferentes disciplinas, e vai além de qualquer disciplina.‖ (2011, p. 3-4, tradução 

nossa). Em outras palavras, trata daquilo que está entre, através e além de diferentes 

disciplinas que se encontram a fim de estudar um determinado tema. ―Seu objetivo é a 

compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do 

conhecimento.‖ (2011 e 1999, p. 11). Nas palavras de Nicolescu (2011), a ―palavra em si é 

bastante recente: Foi introduzida pela primeira vez por Jean Piaget em 1970‖
53

. 

(NICOLESCU, 2011, p. 3-4, tradução nossa). 

Nicolescu (1999) nos explicou que, diante ―de vários níveis de Realidade, o espaço 

entre as disciplinas e além delas está cheio, como o vazio quântico está cheio de todas as 

potencialidades: da partícula quântica às galáxias [...]‖ (p. 11). O autor continua sua 

                                                
53―As the prefix ― trans indicates, transdisciplinarity concerns that which is at once between the disciplines, 

across the different disciplines, and beyond all discipline. Its goal is the understanding of the present world, of 

which one of the imperatives is the unity of knowledge. The word itself is quite recent: it was first introduced by 

Jean Piaget in 1970‖ (NICOLESCU, 2011, p. 3 e 4). 
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explicação demonstrando que a ―estrutura descontínua dos níveis de Realidade determina a 

estrutura descontínua do espaço transdisciplinar, que, por sua vez, explica porque a pesquisa 

transdisciplinar é radicalmente distinta da pesquisa disciplinar, mesmo sendo complementar a 

esta‖, já que ela só diz respeito a um ―único e mesmo nível de Realidade‖ (2011 e 1999, p. 

12). Na disciplinaridade a relação se dá apenas em ―um nível de realidade‖ e, na maioria dos 

casos, reflete, apenas ―fragmentos de um nível de Realidade.‖
 
(NICOLESCU, 2011, p. 4, 

tradução nossa). Desse modo, consideramos que a Realidade a que o autor se refere pode ser 

entendida como disciplina. No nosso caso, os níveis de Realidade envolvidos seriam: Direito 

Penal; Linguística Forense e Linguística de Corpus que estão em sinergia, simultaneamente, 

durante todo o percurso da pesquisa não sendo possível separá-los apesar de terem seus 

limites disciplinares bem delimitados. A transdisciplinaridade ―se interessa pela dinâmica 

gerada pela ação de vários níveis de Realidade ao mesmo tempo. A descoberta desta 

dinâmica passa necessariamente pelo conhecimento disciplinar.‖ (NICOLESCU, 1999, p. 12 e 

NICOLESCU, 2011
54

, p. 4, tradução nossa). 

Uma observação importante é que a transdisciplinaridade não é ―uma nova disciplina‖ 

nem mesmo uma ―hiperdisciplina‖, apesar disso, ela ―alimenta-se da pesquisa disciplinar que, 

por sua vez, é iluminada de maneira nova e fecunda pelo conhecimento transdisciplinar. Neste 

sentido, as pesquisas disciplinares e transdisciplinares não são antagônicas mas 

complementares‖ (NICOLESCU, 1999, p. 12). 

Segundo Leffa (2006), é nesse nível que se dá a evolução da pesquisa em relação à 

disciplinaridade, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, já que, não ―se parte mais 

da disciplinaridade, multi ou inter, mas do próprio objeto, invertendo-se a relação. [...] O 

pesquisador define sua área de pesquisa, partindo sempre de uma perspectiva mais ampla, sem 

a preocupação de se filiar antecipadamente a uma determinada linha teórica.‖ (p. 42). Para o 

autor, a ―interação entre as disciplinas é de caráter opcional‖, pode ser multidisciplinar ou 

interdisciplinar em qualquer sentido (p. 42). A diferença estaria no fato de que a 

disciplinaridade seria uma divisão da ciência em container que são protegidos por seus 

limites, a disciplina não precisa de nenhuma outra para nada. Na transdisciplinaridade o 

movimento é o de interação entre as disciplinas, cada qual, ilumina o problema com seu ponto 

de vista teórico e todas se alimentam do novo conhecimento que está sendo gerado.  

                                                
54―Transdisciplinary research is clearly distinct from disciplinary research, even while being entirely 

complementary. Disciplinary research concerns, at most, one and the same level of Reality; moreover, in most 

cases, it only concerns fragments of one level of Reality. In contrast, transdisciplinarity concerns the dynamics 

engendered by the action of several levels of Reality at once. The discovery of these dynamics necessarily passes 

through disciplinary knowledge.‖ (NICOLESCU, 2011, p. 4). 
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A seguir, ilustramos os níveis de Realidade e a dinâmica entre eles a partir das 

perspectivas desta pesquisa: 

 

 

 

 

 

Na figura 4, ilustramos os três níveis de Realidade presentes nesta pesquisa, Direito 

Penal, Linguística Forense e Linguística de Corpus, representados pelos círculos, vermelho, 

azul e verde, respectivamente. Na dinâmica entre eles há uma constante troca de 

conhecimento que, por muitas vezes, foi presencial entre Direito Penal e Linguística de 

Corpus, por exemplo, com a participação da linguista como observadora durante o 

Julgamento, uma parte da pesquisa de campo. Além da troca de conhecimentos a intersecção 

entre os níveis de Realidade também aconteceu a partir do tema, violência doméstica 

homicida. Nestes espaços entre as disciplinas temos: a) o tema surge nos três níveis de 

Realidade, simultaneamente; b) o tema permeia todos os níveis de Realidade durante o 

estudo; c) o tema é oriundo do mundo real e; d) o tema vai além de qualquer disciplina. Há, 

ainda, nesses espaços de intersecção outras trocas entre os níveis de Realidade, são elas: a) a 

incorporação dos conhecimentos sem hierarquia de disciplinas; b) em todos os níveis é 

importante considerar as evidências; c) a metodologia é inovadora e pode ser repetida pela 

Linguística Forense; d) desdobramentos pedagógicos podem ter impacto no tema atenuando 

os índices de ocorrência e, por fim, as disciplinas do Direito Penal e Linguística Forense 

podem alimentar-se da pesquisa que desenvolvemos no âmbito da Linguística de Corpus que, 

por sua vez, foi iluminada por alguns conhecimentos dessas duas disciplinas. 

Como vimos, esses espaços de intersecção disciplinar são bastante fecundos. 

Direito Penal

Linguística 
de Corpus

Linguística 
Forense

Figura 4: Dinâmica dos Vários Níveis de Realidade. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A próxima figura visa ilustrar a relação entre as evidências e os níveis de Realidade 

presentes nesta pesquisa do ponto de vista do objeto de estudo materializado em corpus e 

presente em todos os níveis de Realidade. 

 

 

 

 

 

Na figura 5, representamos os três níveis de Realidade; em vermelho a Linguística de 

Corpus, em verde a Linguística Forense e o Direito Penal em azul. O quadrado roxo ilustra a 

importância das evidências para os três níveis de Realidade que estão em interação, o que é 

realçado pelas setas duplas. O quadrado amarelo está demonstrando que a materialidade 

linguística das evidências é obtida por meio do corpus, via Linguística de Corpus, e que está 

em sinergia com todas as disciplinas do seguinte modo: sua origem é do Direito Penal, já que 

foi produzido a partir da fala dos atores de um Processo Penal em atividade de oitivas; é 

estudado pela Linguística Forense e pela Linguística de Corpus cujos métodos são aplicados 

no corpus desde a coleta até a análise eletrônica que instrumenta a análise qualitativa. 

Concluindo, a forma de articulação transdisciplinar é considerada uma etapa superior à 

interdisciplinar e envolve: a) mais de um nível de Realidade na busca de respostas para uma 

temática comum que surge entre as diferentes disciplinas e as permeia; b) há constante 

interação e cooperação com troca de informações entre os níveis de Realidade; c) interessa-se 

por questões do mundo real; d) interessa-se pela dinâmica gerada pela ação de vários níveis de 

Realidade ao mesmo tempo, sendo que a descoberta dessa dinâmica passa, necessariamente, 

pelo conhecimento disciplinar e, por fim; d) todos os níveis de Realidade são alimentados 

pelo processo de amadurecimento gerado pelo conhecimento proporcionado pela pesquisa 

Linguística de 
Corpus

Linguística 
Forense

Direito Penal
Evidência 
Linguística

Corpus

Figura 5: Evidências Linguísticas: uma materialidade via corpus. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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disciplinar que, por sua vez, é iluminada de maneira nova e fecunda pelo conhecimento obtido 

de maneira transdisciplinar (LEFFA, 2006 e NICOLESCU, 1999 e 2011).  

A figura a seguir ilustra a articulação transdisciplinar: 

 

 

 

 

 

Na figura 6, ilustramos a cooperação entre todas as disciplinas na busca de respostas 

para uma temática comum, violência doméstica homicida, que está representada no triângulo 

vermelho como oitivas processuais por ser nosso objeto de investigação dessa problemática. 

As três disciplinas, Direito Penal, marcado no triângulo amarelo, Linguística Forense, no 

triângulo verde e Linguística de Corpus no triângulo azul, aliadas com as representações das 

setas, demonstram que a problemática surge e permeia todas as disciplinas durante o processo. 

A direção dupla das setas marca a interação e a cooperação com troca de informações que 

iluminam as disciplinas a partir dessa dinâmica entre os vários níveis, simultaneamente. Essa 

sinergia permite que todas as disciplinas se alimentem do conhecimento que, ao final da 

pesquisa, será gerado pela Linguística de Corpus a partir das análises dos dados da linguagem 

real em atividade de trabalho forense. A integração global das ciências foi representada pelo 

triângulo maior que, com a soma dos triângulos menores, se forma englobando todo o 

processo em um só nível de Realidade preocupado em entender o mundo real a partir da 

Oitivas 
Processuais

Linguística 
Forense

Direito 
Penal

Linguística 
de Corpus

Figura 6: Articulação Transdisciplinar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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materialidade do corpus que é sobre a problemática que estudamos. Não se trata de uma nova 

disciplina, mas sim de um resultado científico que está acessível: para o Direito, pode ser 

estudado pelos profissionais do tribunal e incorporado em suas habilidades linguísticas, para a 

Linguística Forense, a metodologia que usamos pode ser repetida em investigações futuras e 

contribuir para o desenvolvimento da Linguística Forense no Brasil e, para a Linguística de 

Corpus, abre novas possibilidades de estudos tanto pela metodologia quanto pela análise do 

posicionamento em Língua Portuguesa. Segundo Litto (1999), falar em transdisciplinaridade é 

colocar em evidência ―uma visão emergente, que é uma nova atitude perante o saber, um novo 

modo de ser.‖ (p. 5). Para o autor, a transdisciplinaridade pode ser vista por muitos ―como 

uma proposta reducionista e um tanto modista‖, entretanto, essa visão ―tem demonstrado sua 

validade e sua importância no processo de levar quem estuda qualquer assunto a conseguir 

maior profundidade na sua compreensão do assunto.‖ (p. 7). 

Diante de tudo isso e, considerando que a transdisciplinaridade lida com questões do 

mundo real, que há os espaços de intersecção com troca de conhecimento, que essas trocas de 

dados enriquecem o resultado final e que o conhecimento gerado na pesquisa vai além das 

disciplinas, ela é a forma de articulação que melhor revela o caráter do percurso que seguimos 

nesta pesquisa. 

 

Transdisciplinaridade na Linguística Aplicada 

 

Nosso objetivo, nesta parte deste capítulo, é o de apresentar, brevemente, o 

pensamento de alguns estudiosos sobre a LA transdisciplinar fazendo, assim, um fechamento 

desta reflexão nesta seção. 

Não é de hoje que o caráter transdisciplinar da LA está em pauta por pesquisadores 

brasileiros como, por exemplo: Leffa, 2006; Rocha, 2008; MENEZES; SILVA e GOMES, 

2009; Scheifer, 2013, dentre outros e, em nível internacional, como é o caso, por exemplo, de 

Simpson (2011). 

Leffa (2006), parte da simples ideia de que ―a ciência é dividida em áreas do 

conhecimento, normalmente referidas como disciplina‖ (p. 40) para definir 

transdisciplinaridade, a partir de Nicolescu (1999), do seguinte modo: ―é o estágio final de 

uma visão evolucionista de ciência que começa com a disciplinaridade, evolui para 

multidisciplinaridade, daí para a interdisciplinaridade e finalmente para a 

transdisciplinaridade‖ (p. 40).  A partir da concepção de divisão do conhecimento científico, o 

autor, faz uma explanação sobre o aprendiz de Língua Estrangeira como um ser complexo que 
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necessita de outra visão de ensino, um ensino de língua transdisciplinar. Como exemplo de 

abordagem transdisciplinar, sua proposta é ―que a pesquisa seja direcionada do problema para 

a teoria, e não no sentido oposto, como normalmente tem sido feito‖ (p. 27). 

Na mesma linha de ensino de línguas exposta acima, para Rocha (2008), o ensino de 

línguas deve preparar o aluno para uma leitura crítica do mundo envolvendo suas práticas 

orais e escritas. Para a autora, a ideia de ―transletramento‖ está relacionada com o letramento 

de um idioma que transgrida as fronteiras, justamente, dessa oralidade e escrita, o que seria 

uma ―educação de línguas transformadora [...] para que o aluno seja capaz de engajar-se em 

práticas sociais mediadas pela linguagem, no âmbito global e local‖ (p. 439). Nessa proposta 

de ensino, a autora, considera o aluno como um cidadão crítico e, embora, não use o termo 

transdisciplinaridade, diretamente, o faz em todas as suas justificativas, por exemplo, com a 

ideia de que a educação deva corroborar ―para transformações sociais a serviço da criação de 

mundos melhores para todos‖ (p. 440), explicitando sua preocupação com o mundo real a 

partir do ensino de línguas. 

Segundo MENEZES; SILVA e GOMES (2009), a mudança de mentalidade do início 

da LA para a LA contemporânea está em um estudo que não é mais voltado, unicamente, para 

questões pedagógicas. A LA ―hoje se configura como uma área imensamente produtiva. 

Responsável pela emergência de uma série de novos campos de investigação transdisciplinar, 

de novas formas de pesquisa e de novos olhares sobre o que é ciência‖ (p. 1). Nota-se neste 

trabalho um incentivo as pesquisas de LA transdisciplinares. 

Para Simpson (2011), a Linguística Aplicada ―é o campo acadêmico que conecta o 

conhecimento sobre a linguagem e a tomada de decisões no mundo real‖ (p. 1, tradução 

nossa)
55

. Nesse sentido a LA revela preocupações com problemáticas contemporâneas como 

as que fazemos nesta pesquisa. Segundo o autor, atualmente, há relatos de pesquisas no 

campo da linguagem da lei, de comunicações médicas, de discursos da mídia, e outros, 

apontando para uma nova perspectiva sobre a linguagem em uso. Para o autor, a identidade da 

LA se deve, tanto em termos conceituais, quanto por seu alcance e cobertura (p. 1). 

Ainda conforme Simpson (2011), a definição de LA mais citada é procedente de, 

Christopher Brumfit, para quem ela é ―a investigação teórica e empírica dos problemas do 

mundo real em que a linguagem é uma questão central‖
56

 (BRUMFIT, 1995, p. 27 apud 

SIMPSON, 2011, p. 2, tradução nossa). Trata-se de uma definição que considera a 

                                                
55 ―Applied linguistics is the academic field which connects knowledge about language to decision-making in the 

real world.‖ (SIMPSON, 2011, p. 1) 
56The ―theoretical and empirical investigation of real-world problems in which language is a central issue‖ 

(BRUMFIT, 1995, p. 27 apud SIMPSON, 2011, p. 2). 
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transdisciplinaridade na medida em que se preocupa com questões do mundo real, no caso da 

LA, que tenham como objeto central de estudo a linguagem, empiricamente, coletada em 

contextos de uso das mais variadas esferas de atividade humana como, por exemplo, a forense 

como é o nosso caso. 

Por fim, para Scheifer (2013), a LA contemporânea está se servindo de ―áreas que 

ultrapassam o campo da linguagem para iluminar teoricamente questões tecnológicas, 

culturais, econômicas e históricas da vida‖ (921). A autora fez uma comparação entre os 

termos inter e trans demonstrando que eles não podem ser confundidos como tem ocorrido. 

Para ela, interdisciplinaridade supõe uma troca entre disciplinas que pode envolver análises, 

métodos e conhecimentos e, por transdisciplinaridade, ela acredita que significa o mesmo tipo 

de troca, porém, o conhecimento gerado vai além das disciplinas (p. 924). 

Como podemos perceber a transdisciplinaridade não é uma novidade para a LA, na 

medida em que, muitas pesquisas nesse campo já estão se adaptando às necessidades 

contemporâneas de entendermos um objeto de estudo a partir de várias disciplinas e não pela 

divisão do conhecimento compartimentado em disciplinas.  

O nosso entendimento é que a transdisciplinaridade estabelece relações com as 

disciplinas vizinhas, um intercâmbio presencial, havendo troca substancial de conhecimentos. 

Esclarecidos por esses saberes o pesquisador consegue perceber uma problemática que é 

estudada a partir de um objeto específico relacionado a essa problemática. Busca-se uma 

teoria com foco em evidências que tenham partido do mundo real que permitam entender o 

objeto de estudo e, portanto, a problemática social. O resultado final gerado pelos dados reais 

é um conhecimento que beneficia a todas as disciplinas e outras não envolvidas no estudo e 

que possa reverter, de algum modo, em benefício social.    

Diante de tudo isso, o percurso percorrido nesta pesquisa foi o transdisciplinar. 

 

2.2. Linguística de Corpus 

 

Nesta seção explanaremos sobre a fundamentação teórica central desta tese, a 

Linguística de Corpus, e seus principais conceitos discorrendo, ainda, sobre a ferramenta 

eletrônica usada na pesquisa, o etiquetador PALAVRAS. 

O estudo da língua a partir de uma coleção de textos, ou seja, por meio de corpus, não 

é uma novidade. Segundo Berber Sardinha (2004), na história da Linguística de Corpus há 

muitos exemplos de investigações com corpus desde a Idade Média, quando os monges 

estudavam os textos sagrados da Bíblia. Vários campos de atividade humana foram estudados 
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no decurso do tempo e, em determinado período, toda a coleta, ordenamento e análise eram 

feitos, manualmente, e por muitos estudiosos dado o volume de trabalho, fato esse, que gerava 

muitas controvérsias por conta da possibilidade de esgotamento humano e pela significativa 

probabilidade de equívocos. Na explicação de Berber Sardinha (2004), o foco desses 

trabalhos era examinar e descrever a linguagem com objetivo principal de ensino do idioma. 

Apesar do período letárgico de desenvolvimento em que se questionou o investimento de 

tempo e recursos em averiguações da Linguística de Corpus, ótimos trabalhos foram 

concluídos e serviram de base para muito do que se faz, atualmente, nesse campo. 

Um bom exemplo disso foi o corpus manual de Quirk e equipe (1959), que 

compilaram um corpus organizado em fichas de papel contendo uma palavra do corpus e 

dezessete linhas de texto tendo sido ―planejado para 1 milhão de palavras, serviu de referência 

para outros corpora, inclusive o Brown‖ e foi o alicerce da gramática de Quirk e equipe
57

 

(BERBER SARDINHA, 2004, p. 3). Para Berber Sardinha (2004), o corpus Brown (1964) é 

um dos principais corpora eletrônicos em Língua Inglesa, com um milhão de palavras (p. 7). 

Na década de sessenta uma invenção mudou o ritmo do desenvolvimento da 

Linguística de Corpus ampliando as pesquisas. Com o advento do computador, muitas tarefas 

puderam ser executadas com menor esforço humano e maior complexidade, assim, os 

questionamentos em relação ao investimento de tempo e mão de obra na confecção de corpus 

reduziram em uma velocidade proporcional a da popularização do computador. Os corpora 

manuais foram muito úteis para essa nova fase da Linguística de Corpus como, por exemplo, 

o Quirk e equipe (1959), cujo ―conjunto de categorias resultante serviu de base para o 

desenvolvimento dos etiquetadores computadorizados contemporâneos que fazem a 

identificação de traços gramaticais automaticamente‖ (BERBER SARDINHA, 2004, p. 3 - 4), 

à semelhança do etiquetador de palavras que usamos nesta pesquisa. Esse corpus manual foi 

transformado, completamente, em um corpus eletrônico o que só ficou pronto muitos anos 

depois, em 1989, ―mas a sua parte falada foi computadorizada antes e ficou conhecida como o 

London-Lund Corpus.‖ (BERBER SARDINHA, 2004, p. 4). 

Em Berber Sardinha (2004), vimos que podemos destacar duas diferenças entre os 

estudos manuais e o que se faz, atualmente: a primeira, é que aqueles corpora não eram 

eletrônicos, já que não havia computador, fato que dificultava, e muito, o trabalho e, a 

segunda, é que esses estudos eram focados no ensino de línguas e, hoje, a descrição da 

linguagem é mais saliente do que a preocupação com o seu ensino. 

                                                
57 A obra em questão foi estudada nesta tese a fim de elucidar um aspecto da teoria do posicionamento 

mencionada por Biber. 
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A Linguística de Corpus ―ocupa-se da coleta e da exploração de corpora, ou conjunto 

de dados linguísticos textuais coletados criteriosamente, com o propósito de servirem para a 

pesquisa de uma língua‖ (BERBER SARDINHA, 2004, p. 3). A expressão corpus, segundo 

Cunha (1982), é oriunda do Latim (p. 219) e sua forma plural é corpora, que, para o linguista 

representam um corpo de investigação que é um conjunto de textos autênticos e naturais. A 

elaboração desse corpo de estudo segue construções minuciosas e bem organizadas que 

formam uma biblioteca de textos coletados, especificamente, a partir de um desenho que 

represente a esfera de atividade que se pretende estudar. Assim, a arquitetura de um corpus de 

estudos inicia antes mesmo da coleta e segue uma sistemática rigorosa até que o corpus seja 

representativo. É do corpus que o linguista extrai as evidências de usos que representam o seu 

objeto de investigação. Segundo Berber Sardinha (2004), há quatro pré-requisitos para se 

construir corpus computadorizados: 

 

a) Os textos do corpus devem ser compostos por linguagem natural, ou seja, 

produzidos pelo homem e sem a pretensão de pertencerem a uma pesquisa; 

b) Os textos devem ser autênticos, o que equivale a falantes nativos do idioma a ser 

analisado. É possível, também, investigar a linguagem daquele que estuda um 

determinado idioma, nesse caso, eles recebem outra denominação, corpus de 

aprendiz. 

 

Nas palavras de Berber Sardinha (2000) vemos que: 

 

―Por textos naturais entende-se ‗autênticos‘, isto é, aqueles que existem na 
linguagem e que não foram criados com o propósito de figurarem no corpus. 

Além disso, amplia-se a idéia de ‗natural‘ para incluir somente aqueles 

textos produzidos por humanos. Desta forma está excluída a produção 

provinda de programas de geração de textos‖ (p. 336). 

 

c) Escolha criteriosa dos textos considerando os itens (a) e (b) e atendendo ao 

conjunto de regras estabelecidas por seus criadores que o fazem mediante os seus 

objetivos de investigação; 

d) Representatividade, que dependerá das respostas às duas perguntas: 

(1) Representativo do quê? 

(2) Representativo para quem? (BERBER SARDINHA, 2004, 23).  
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Segundo Berber Sardinha (2004), nesse campo de investigação há dois conceitos 

principais: (a) uma abordagem empirista e (b) a linguagem é vista como um sistema 

probabilístico.  

No primeiro princípio, abordagem empírica, o linguista entende que os dados são 

oriundos da observação e que isso significa dar ―primazia aos dados provenientes da 

observação da linguagem, em geral reunidos sob a forma de um corpus‖ (BERBER 

SARDINHA, 2004, p. 30). Essa crença choca-se com a visão racionalista da linguagem 

segundo a qual ―o conhecimento provém de princípios, estabelecidos a priori. O racionalismo 

[...] se fundamenta no estudo da linguagem por meio da introspecção, como forma de verificar 

modelos de funcionamento estrutural e processamento cognitivo da linguagem.‖ (BERBER 

SARDINHA, 2004, p. 30). Para a Linguística de Corpus é preciso valorizar as evidências, já 

que todo o conhecimento parte da experiência. Assim, o linguista ―dedica-se à exploração da 

linguagem por meio de evidências empíricas, extraídas por computador‖ (BERBER 

SARDINHA, 2004, p. 3). 

Nesta pesquisa adotamos esse princípio na medida em que valorizamos as evidências 

de usos, pois todo o conhecimento emana desses usos linguísticos e o fazemos por meio de 

corpus forense envolvendo em nossas investigações a Linguística Forense, que também tem 

uma base empirista em suas ações, já que extrai evidências de usos dos corpora visando 

reunir provas linguísticas, trabalho dos peritos, ou descrever a linguagem usada no ambiente 

forense. O uso linguístico do posicionamento também é analisado, empiricamente. 

O segundo princípio, visão probabilística da linguagem, ―pressupõe que, embora 

muitos traços linguísticos sejam possíveis teoricamente, não ocorrem com a mesma 

frequência‖ (BERBER SARDINHA, 2004, p. 30-31). A partir dessa visão o linguista de 

corpus entende que a linguagem é um sistema probabilístico com traços típicos que não 

ocorrem, aleatoriamente. ―A linguagem forma padrões que apresentam regularidade (estáveis 

em momentos distintos, isto é, tem freqüência comparável em corpora distintos) e variação 

sistemática (correlacionam-se com variedades textuais, genéricas, dialetais etc.).‖ (BERBER 

SARDINHA, 2004, p. 31). 

Nessa noção, entende-se que o ator linguístico faz escolhas ao construir suas 

expressões que tanto são opções no que tange ao léxico disponível em um idioma, escolhas 

lexicais, quanto às relacionadas ao sistema estruturando-as de acordo com o código linguístico 

de cada língua e considerando o contexto (CONDI-DE-SOUZA, 2012, p. 78). Evidências de 

usos ―do ponto de vista lexical cuja perspectiva é a descrição de quais agrupamentos lexicais 

são realmente empregados pelos falantes‖ têm sido ofertadas à comunidade científica da área 
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pelo grupo de pesquisas coordenado por John Sinclair para quem esses usos podem ser 

entendidos pelo princípio ―idiomático (idiom principle)‖ (BERBER SARDINHA, 2004, p. 

33). Nesse princípio da linguagem, o ator linguístico, isto é, o ―usuário da língua tem 

disponível para ele ou ela um grande número de frases semi-construídas que se constituem em 

escolhas individuais, embora, pareçam analisáveis em segmentos‖
58

 (SINCLAIR, 1991, p. 

110, tradução nossa). 

Para Sinclair (1991), que pauta suas descrições lexicais nos agrupamentos, porções 

lexicais
59

, realmente, usadas pelo ator linguístico, é ―claro que as palavras não ocorrem ao 

acaso em um texto, e que o princípio da livre escolha não prevê restrições substanciais 

suficientes sobre as escolhas consecutivas. Nós não produziríamos um texto normal, 

simplesmente, fazendo funcionar o princípio da escolha aberta‖
60

 (p. 110, tradução nossa). 

Em certa medida, o princípio idiomático pode ―ilustrar uma tendência natural à economia de 

esforço; ou pode ser motivado em parte pelas exigências da conversa em tempo real. 

Independente do como surge, o fenômeno tem sido relegado a uma posição inferior pela 

maioria dos linguistas atuais, por não se encaixa no modelo de livre escolha‖
61

 (SINCLAIR, 

1991, p. 110, tradução nossa). Em outro ponto do texto, o pesquisador reafirma essa questão 

de modo mais enfático ao explicitar que ―sua importância tem sido amplamente 

negligenciada‖ (SINCLAIR, 1991, p. 111, tradução nossa). 

Algumas características do princípio de expressão idiomática mostram sua importância 

em investigações que lidam com os significados dos textos, são elas: 

 

 ―Muitos usos de palavras e frases atraem outras palavras fortes 

colocadas; por exemplo, o trabalho duro, má sorte, fatos, provas 

concretas; 

 Muitos usos de palavras e frases mostram uma tendência para a 
coocorrência com determinadas escolhas gramaticais; 

 Muitos usos de palavras e frases ocorrerem em certos ambientes 

semânticos. Por exemplo, o verbo acontecer é associado com coisas 

desagradáveis - acidentes e semelhantes‖
62

 (SINCLAIR, 1991, p. 112, 

tradução nossa); 

                                                
58 ―The principle of idiom is that a language user has available to him or her a large number of semi-

preconstructed phrases that constitute single choices even though they might appear to be analysable into 

segments‖ (SINCLAIR, 1991, p. 110). 
59 Nas palavras de Berber Sardinha (2004), ―chunks ou idiomas‖ (p. 33). 
60

 ―It is clear that words do not occur at random in a text, and that the open choice principle does not provide for 

substantial enough restraints on consecutive choices. We would not produce normal text simply by operating the 

open-choice principle‖ (SINCLAIR, 1991, P. 110). 
61 ―To some extent, this may illustrate a natural tendency to economy of effort; or it may be motivates in par by 

the exigencies of real-time conversation. However it arises, it has been relegated to an inferior position in most 

current linguistics, because it does not fit the open-choice model. (SINCLAIR, 1991, p. 110). 
62 Conforme itens ―Many uses of words and phrases attract other words in strong collocation; for example, hard 
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Para Sinclair (1991), o princípio de expressão idiomática é tão importante quanto à 

gramática no que tange ao significado que emana do texto (p. 112, tradução nossa). 

Nossa pesquisa considera a visão da linguagem como um sistema probabilístico e o 

princípio de expressões idiomáticas na medida em que investiga o posicionamento. O que se 

revela nesse tipo de estudo é como o autor linguístico se posiciona ao explicitar seus 

sentimentos, suas atitudes, suas avaliações ou os seus estados emocionais. Como vimos na 

última citação, essas escolhas do ator linguístico podem marcar, por exemplo, um 

acontecimento ruim como o homicídio em questão neste trabalho. 

 

2.2.1. Anotação do Corpus 

 

Após a coleta e ordenamento dos textos que compõem o corpus de estudo, inicia-se a 

fase de anotações, ou seja, um processo de inclusão de etiquetas ao conjunto de dados. Tais 

marcas visam diversas coisas, mas, prioritariamente, elas servem para facilitar a análise que 

requer manipulação do corpus. Elas são marcas colocadas em cada palavra, ou registro, dos 

textos a fim de identificar: classes gramaticais, morfologia, sintática ou semântica. Entretanto, 

seu papel não se limita a identificar, elas podem ocultar informações que identifiquem os 

sujeitos de pesquisa que, recomenda-se, que sejam protegidos. Nesse caso, elas não são 

colocadas em todas as palavras e sim apenas nas que se desejam proteger os dados por 

qualquer motivo, mas sem perder parte do texto. Desse modo, o procedimento adotado é 

substituir a informação que contém o dado que se pretende proteger por essa etiqueta que 

representa esse dado. 

Segundo Condi-de-Souza (2012), há três tipos de marcas: 

 

 Estrutura => oferece informações descritivas sobre o texto – pode ser feita, 

manualmente; 

 Discurso=> é uma etiquetagem eletrônica que indica a que parte do 

discurso ele pertence – feita por etiquetadores eletrônicos; 

  Gramatical => insere etiquetas eletrônicas identificando as palavras por 

classes gramaticais – feitas por etiquetadores eletrônicos (p. 87 e 88). 

                                                
work, hard luck, hard facts, hard evidence. 

f. Many uses of words and phrases show a tendency to co-occur with certain grammatical choices, [...] 

g. Many uses of words and phrase show a tendency to occur in certain semantic environment. For example, the 

verb happen is associated with unpleasant things – accidents and the like‖ (SINCLAIR, 1991, p. 112) 
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Nesta pesquisa incluímos mais uma etiqueta: 

 

 Proteção
63

=> objetiva ocultar qualquer tipo de informação que não altere a 

análise linguística e, simultaneamente, proteja a identidade de qualquer 

pessoa envolvida nos documentos processuais. Adotamos o processo 

manual. 

 

Para fins desta pesquisa, além do processo manual das etiquetas de proteção, adotamos 

o etiquetador automático chamado PALAVRAS. A seguir discorremos sobre esse programa 

eletrônico. 

 

2.2.2. A Ferramenta PALAVRAS 

 

―Um corpus sem anotação gramatical é como um mapa da 

cidade, sem lugar ou nomes dos lugares ou das ruas – a 
navegação é muito menos eficiente e informativa‖

64
 (BICK, 

2014, p. 279, tradução nossa). 

 

A anotação de corpus sempre foi uma das principais preocupações dos linguistas, 

desde os mais antigos como, por exemplo, o corpus Quirk (1959)
65

 e, portanto, desde os 

processos manuais até os tempos atuais quando essas tarefas passaram a ser, normalmente, 

efetuadas por meio de ferramentas eletrônicas. Tais anotações facilitam a observação dos 

linguistas no que tange a ―diferentes formas flexionadas de uma mesma palavra sob o lema
66

 

ou forma de base, ou para distinguir entre homógrafos pertencentes a diferentes classes 

gramaticais‖
67

 (BICK, 2014, p. 279, tradução nossa). 

                                                
63 Embora os dados estudados nesta pesquisa pudessem ser usados sem etiquetas de proteção, já que, o caso não 

foi protegido por sigilo judicial e foi amplamente divulgado pela mídia, como mencionamos na Introdução, 

optamos por usá-las tendo em vista o respeito que temos por todos os atores do processo estudado. Reafirmamos 

que nosso interesse nesse processo é, exclusivamente, científico. 
64 ―A corpus without grammatical annotation is like a city map without place or street names – navigating it is far 
less efficient and informative‖ (BICK, 2014, p. 279). 
65Nesse corpus manual, uma a uma das um milhão de palavras do corpus, foram analisadas, gramaticalmente, e 

fichadas em papel após terem recebido uma categoria gramatical. O conjunto desse trabalho, dessas categorias, 

inspirou muitos dos etiquetadores eletrônicos que usamos, atualmente. (BERBER SARDINHA, 2004, p. 3-4).  
66 Também entendido como a forma canônica da palavra. 
67Different ―inflected forms of the same word under one lemma or base form, or to distinguish between 

homographs belonging to different word classes‖ (BICK, 2014, p. 279). 
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PALAVRAS é uma ferramenta eletrônica que reúne duas áreas, Ciências da 

Computação e Linguística, realizando análises
68

 lexicais, ou seja, ele é um ―analisador 

automático baseado no léxico e na gramática‖
69

 (BICK, 2000, p. 3, tradução nossa), tendo 

como língua alvo o idioma Português na variação usada no Brasil e o ―método básico aplicado 

no analisador [...] é Gramática Restrita‖
70

 (BICK, 2000, p. 8, tradução nossa). O etiquetador 

conta com um vigoroso tratamento de desambiguação no corpus, buscando minimizar 

possíveis ambiguidades. Considerado um dos melhores analisadores automáticos para esse 

fim no idioma Português, ele marca o corpus, palavra a palavra, indicando: função sintática, 

semântica e categorias gramaticais, colocando em cada registro
71

 uma etiqueta. A partir de um 

processo de decomposição das unidades estruturais dos corpora e das relações que cada 

registro tem com cada outro ao seu redor, a ferramenta determina as estruturas lexicais, 

gramaticais e semânticas de cada palavra com base na variação da Norma Culta da língua, 

considerando as porções lexicais
72

 e atingindo taxas de 90% de rendimento no geral. 

Segundo Bick (2014), o etiquetador PALAVRAS, foi desenvolvido, ativamente, por 

quase vinte anos e, atualmente, incorpora ―mais de 6.000 regras linguísticas‖
73

 (p. 279, 

tradução nossa) com análises morfológicas, árvore sintática automática, classificação 

semântica e um núcleo de gramática que cresceu ao longo dos anos. A versatilidade do 

etiquetador se deve a sua ―arquitetura modular de Restrição Gramatical, onde, níveis 

consecutivos de gramática específicos, embora se alimentem de recursos lexicais 

compartilhados, focam em diferentes anotações e aspectos funcionais‖ (p. 280, tradução 

nossa). As anotações dessa ferramenta se concentram e são ―ordenadas por diferentes tag 

fields com prefixos discriminatórios opcionais [...] toda a anotação, até mesmo informações 

estruturais, é expressa em tags e ligada a tokens.‖
74

, facilmente, filtradas (p. 280, tradução 

nossa). 

                                                
68 Os termos parsing e parse em Inglês significam, respectivamente, análise e analisar em Português. 
69 An automatic ―grammar- and lexicon-based parser for unrestricted Portuguese text‖ (BICK, 2000, p. 3). 
70 ―The target language chosen is Portuguese, and the basic method applied in the parser [...] Constraint 

Grammar (first introduced in Karlsson, 1990)‖ (BICK, 2000, p. 8). 
71Para esta pesquisa o termo registro equivale a palavra, ou seja, cada palavra do corpus de estudo corresponde a 

um registro. 
72Relacionado ao princípio probabilístico da linguagem no tocante aos padrões de usos. 
73 ―Now incorporating over 6,000 linguistic rules, it has been actively developed for almost 20 years [...]‖ 
(BICK, 2014, p. 279) 
74PALAVRAS owes its versatility to its modular Constraint Grammar architecture, where consecutive level-

specific grammars, while drawing on shared lexical resources, focus on different annotational and functional 

aspects, progressing from inflectional analysis and morphological disambiguation to syntactic function tags, tree 

structures and semantics. Each level of annotation focuses on a separate type of tag or tags, ordered in distinct 

tag fields with optional discriminatory prefixes; however, all annotation, even structural nformation, is expressed 

astags and linked to tokens. (BICK, 2014, p. 280). 
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O etiquetador tem como entrada um texto simples, ou seja, um texto no formato t.x.t. e 

sua saída padrão é no formato VISL, conforme figura a seguir: 

 

 

 

 
 

 

A figura 7 destaca o console do Linux da ferramenta PALAVRAS, nele, não há uma 

interface gráfica, sendo necessário digitar os comandos. Nesse exemplo de saída dos dados do 

etiquetador PALAVRAS vemos que o programa etiquetou a frase ―A casa de Maria‖, 

individualmente, isto é, registro por registro. Na primeira linha temos a identificação do 

pesquisador e da frase a ser etiquetada. As duas linhas seguintes, iniciadas por ―Name‖, 

correspondem a pequenas mensagens de erros emitidas pelo programa que não afetam a 

etiquetagem. Os sinais de @ indicam a função sintática da palavra. No canto esquerdo da tela, 

logo abaixo da expressão ―line 44‖, vemos que todas as palavras analisadas estão colocadas à 

esquerda em uma única coluna. Cada coluna contém um único registro seguido por uma 

entrada com o lema marcado entre o sinal [ ], por exemplo, [o]; [casa]; [de]; [Maria]. A 

interpretação desses dados é demonstrada a seguir: 

 

 [o] => DET / F / S => artigo / feminino / singular; 

 [casa] => N / F / S => substantivo / feminino / singular; 

 [de] => PRP => preposição; 

 [Maria] => PROP / F / S => nome próprio / feminino / singular. 

 

Figura 7: Etiquetador PALAVRAS. 

Fonte: Elaborado por Berber Sardinha, especialmente, para esta pesquisa. 

 

Frase a ser etiquetada. 
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Como podemos observar, o analisador PALAVRAS é uma ferramenta bastante 

sistemática, com bom desempenho e, por isso, é reconhecida pelos pesquisadores do idioma 

Português como uma ótima ferramenta, motivos pelo quais a adotamos nesta pesquisa. 

 

2.3. Linguística Forense 

 

―A palavra é o instrumento fundamental de atuação do profissional do 

Direito. Quanto mais ele souber sobre esse instrumento – seu significado, 
forma, flexão e construção -, mais apto estará a desempenhar com a desejada 

eficácia sua profissão‖ (KASPARY, 1996, p. 17). 

 

Conforme mencionamos, anteriormente, neste capítulo, a Linguística Aplicada é uma 

esfera de pesquisa que se preocupa com a identificação e a investigação da linguagem real, 

como vimos em Linguística de Corpus, uma linguagem natural. O diálogo entre a Linguística 

Aplicada e demais campos no âmbito das Ciências Humanas se dá, na medida em que, sejam 

estabelecidas as preocupações com a linguagem real e que os frutos do conhecimento stricto 

sensu oriundos de pesquisas de dados reais sejam ofertados à sociedade. As disciplinas que 

dialogam com a Linguística Aplicada e, que estão presentes neste estudo são: a Linguística de 

Corpus e a Linguística Forense. 

Unindo duas áreas de estudos, uma que estuda a linguagem humana, LA, e outra que é 

o Direito, surge um novo campo de investigações e atuação do linguista, que é a Linguística 

Forense. Essa nova disciplina dedica-se a investigar a base do construto das relações 

humanas, em diversas atividades, isto é, analisa a linguagem real, no caso, aquela que é usada 

no Direito, seja no nível legislativo
75

 ou jurídico
76

. 

Embora, atualmente seja incomum, ainda é possível encontrarmos outra expressão 

além de Linguística Forense, que é Linguística Jurídica, então, recorremos à Etimologia para 

entendermos a diferença entre elas. Segundo Cunha (1982), o termo Forense é oriundo do 

Latim e, nas palavras do autor: ―Foro sm ‗jurisdição, alçada‘ [...] Do lat. fórum [...] 

forENSE[...] Do lat. Forensis‖ (p. 365) relacionado ao poder judiciário – ―Do lat. Jurídicus, 

de ju(s) + dicus, de dicere‗dizer‘‖ (CUNHA, 1982, p. 457) – e ao que é dito nesse ambiente, 

tanto por profissionais quanto por leigos. Há, ainda, outra possibilidade de expressão que seria 

pelo uso do adjetivo legal que, segundo Cunha (1982), estaria relacionado às leis (p. 468). 

Enfim; 

                                                
75 Conforme vimos no capítulo 1 deste documento, é referente a um dos três poderes, Federal, Estadual, 

Municipal, responsáveis por fazerem as leis. 
76Conforme capítulo 1 desta pesquisa, o termo é referente ao que se faz por meio da justiça. 
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 Forense
77

=> de foro, jurisdição, ou seja, referente ao poder judiciário 

limitando-se às atividades ocorridas no fórum; 

 Legal=> adjetivo relacionado à lei, isto é, limita-se aos textos da lei; 

 Jurídico=> referente à ‗dizer‘, que no campo do Direito pode ser em 

qualquer nível e, ainda, por profissionais ou leigos. 

 

Desse modo, e seguindo o termo usado por Coulthard, Johnson, Olsson, Davies e pela 

ALIDI
78

, adotamos a expressão Linguística Forense
79

 em nossos estudos. 

Segundo Coulthard e Johnson (2009) e Olsson (2009), o início da Linguística Forense 

se deu há quarenta anos com a publicação do Prof. Svartvik sobre o estudo de caso de 

Timothy Evans
80

, publicado em 1968. A partir das análises linguísticas o pesquisador 

demonstrou que havia partes das oitivas com um estilo gramatical diferente. Para Olsson 

(2009), ao comentar o caso de Evans, a Linguística Forense ―surgiu como um instrumento 

para corrigir os erros da justiça. Ela hoje tem um papel ativo corriqueiro, em nossos tribunais‖ 

(p. 5, tradução nossa.).  Segundo o perito, ela é muito importante, já que, numa ―época em que 

a erosão dos direitos e liberdades civis voltou a ser um tópico para despertar as paixões, e de 

igual forma os direitos, a ciência forense permanece um dos guardiões da justiça e da 

liberdade‖
81

 (p. 5, tradução nossa). Apesar de um começo acanhado há quarenta anos, a 

                                                
77 Em busca livre na Internet recebemos 15.400.000 retornos do termo pesquisado (Forense), dando-nos a 

entender que os usos estão relacionados ao fórum, aos tribunais. 
78 ―A ASSOCIAÇÃO DE LINGUAGEM & DIREITO – ALIDI, criada em 03 de setembro de 2012, no Recife-

PE, reúne pesquisadores de todo o Brasil e dos demais países da comunidade de língua portuguesa interessados 

nos diversos e plurais estudos da Linguagem em suas interfaces com o Direito‖ (Site da ALIDI). A diretoria 

dessa associação é composta por: ―Presidente: Virgínia Colares Soares Figueiredo Alves (UNICAP); Vice-
Presidente: Richard Malcolm Coulthard (UFSC); 1º Secretário: Vinicius de Negreiros Calado (UNICAP); 2º 

Secretário: Maria das Graças Soares Rodrigues (UFRN); Tesoureiro: José Antônio Albuquerque Filho 

(UNICAP); Diretora de Fomento à Pesquisa: Carmen Rosa Caldas-Coulthard (UFSC); Diretora de 

Cultura: Lucia Gonçalves de Freitas (UFG) e Diretor de Relações Internacionais: Rui Sousa Silva 

(Universidade do Porto)‖ (Site da ALIDI). Disponível em: <http://www.alidi.com.br/sobre.html>. Acesso em 

18 de nov. de 2015.  

Informamos que a autora desta pesquisa é associada à ALIDI desde dezembro de 2013. 
79 O trabalho desse grupo e demais pesquisadores vem solidificando o uso da expressão Linguística Forense. 
80 Neste caso, Evans foi acusado, julgado e condenado à morte por enforcamento em (1950) pelo assassinato de 

sua esposa e filha bebê, apesar de jurar inocência e acusar um de seus vizinhos. Três anos após a execução de 

Evans descobriu-se que o vizinho que ele acusava era um assassino em série que confessou ter matado a esposa 

de Evans e posteriores investigações comprovaram que esse vizinho havia matado, também, a filha do casal, 
além de várias outras mulheres. Evans recebeu um perdão póstumo e, juntamente, com outros casos, essa história 

desempenhou um papel importante para extinguir a pena de morte no Reino Unido, fato que ocorreu em 1965. 

Maiores informações disponíveis em: <http://www.thetext.co.uk/Evans%20Statements%20Part%201.pdf>. 

Acesso em 15 de mar. de 2016. 
81 ―Forensic linguistics began life as an instrument to correct miscarriages of justice. It now plays an active day-

to-day role in our courts. [...] In an age when the erosion of civil rights and liberties has once again become a 

topic to rouse the passions, and rights so, forensic science stands as one of the guardians of justice and liberty‖ 

http://www.alidi.com.br/sobre.html
http://www.thetext.co.uk/Evans%20Statements%20Part%201.pdf
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Linguística Forense hoje é muito importante e Olsson (2009) acredita que ela seja 

permanente. 

Vários artigos isolados foram publicados em lugares distintos no letárgico período de 

desenvolvimento da Linguística Forense que se sucedeu ao caso Evans. Entretanto, Coulthard 

e Johnson (2009) relataram que, nos últimos anos, o cenário mudou, sendo possível 

observarmos um rápido crescimento desse campo de atuação em vários países, não só pelas 

publicações, pela metodologia de trabalho, mas também, pelos relatos da presença dos 

linguistas em tribunais e, ainda, pela criação da International Association of Forensic 

Linguistics (1994), dentre outras ações (p. 5). Com o advento do computador e da Internet, 

vários corpora foram criados, o que favoreceu a troca de informações mundiais sobre esse 

campo (p. 7). 

A Linguística Forense é uma ―disciplina acadêmica recém-criada, muito atuante em 

países de língua inglesa‖ (CALDAS-COULTHARD, 2014, p. 1). No Brasil, ela vem se 

desenvolvendo a passos largos, principalmente, em duas universidades: a primeira, a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde o Prof. Coulthard integra o corpo 

Docente e foi a sede do I Congresso Internacional Linguagem e Direito: Construindo Pontes 

em 2013 e, a segunda, a Universidade Católica de Recife, onde se deu a fundação da 

Associação de Linguagem e Direito (ALIDI) em 2012 que tem como ―propósito promover, 

desenvolver e divulgar a Linguística Forense, os estudos do Discurso Jurídico, as situações de 

Interação em contextos legais e o diálogo entre as Teorias do Direito e do Processo Judicial e 

as Teorias da Linguagem‖ (COLARES em COULTHARD, COLARES e SOUSA-SILVA, 

2015, p. 16). 

Segundo Colares em Coulthard, Colares e Sousa-Silva (2015) e, conforme 

mencionamos na Introdução deste trabalho, o Brasil ―vive uma efervescência nesta interface 

dos estudos da Linguagem e do Direito pela demanda emergente de conhecimento da natureza 

da linguagem em uso no âmbito jurídico‖ (p. 16), e uma das razões para isso é a Lei n° 

13.105/15
82

 ―que exige dos juristas (juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público) maior conhecimento da interação interpessoal, pois são estimulados a 

ouvir e promover a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos‖ (p. 16). Apesar da mencionada ebulição, ainda há um extenso caminho a percorrer 

no Brasil, já que as oportunidades para os linguistas bem preparados é uma realidade, não só 

                                                
(OLSSON, 2009, p. 5). 
82 A lei em questão é DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>.  Acesso em 15 de nov. de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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na atuação como peritos, mas também como Orientadores de conhecimentos linguísticos para 

esse fim. Assim, a formação e o aperfeiçoamento constante desses profissionais e dos juristas, 

no que tange às questões linguísticas, parece-nos ser fundamental para o desenvolvimento da 

Linguística Forense no Brasil. 

Para Colares (2015), a linha de pesquisa Linguagem e Direito ―consiste nessa criativa 

construção de metodologias pela aplicação de princípios e teorias aos dados autênticos 

coletados no âmbito jurídico‖ (p. 16), e a Associação Internacional de Linguistas Forenses, 

segundo ela, ―assegura que em seu sentido mais amplo, ‗a linguística forense‘ abrange todas 

as áreas onde o direito e a linguagem se entrecruzam e se encontram‖ (p. 16). Nesse sentido, e 

nas palavras de Coulthard e Johnson (2010), os principais ―estudiosos das disciplinas da 

linguística, do Direito, criminologia e da sociologia examinam as formas que a linguagem tem 

sido usada, quem a está usando, como eles estão escrevendo, onde eles estão falando, por que 

eles estão interagindo dessa maneira e o que está sendo realizado através dessa interação‖
83

 

(p. 1, tradução nossa), é um verdadeiro fazer investigativo multidisciplinar. 

Guiados por Caldas-Coulthard (2014), vimos que há três possibilidades de atuação 

para o linguista forense: ―Linguagem e Direito‖ (p. 2), ―Interação em Contextos Forenses‖ (p. 

3) e Peritos (p. 4). Para a ALIDI, há quatro eixos possíveis
84

: 

 

1- Linguística Forense 

Cuida da linguagem como evidência em casos como: direitos autorais no que 

tange a plágios, interação de locutor comparando vozes, disputas de marcas, 

advertências de produtos de consumo. Para tanto, a atuação do linguista em 

casos como esses é a de peritos judiciais. 

2- Discurso Jurídico 

Têm como objeto de investigação as relações de poder materializadas nos 

gêneros discursivos / textuais legais considerando a problemática intercultural 

em contexto jurídico, analisando e interpretando textos legais em diversos 

contextos por meio de teorias e metodologias como: Enunciação, Análise do 

Discurso, Linguística Textual, Linguística de Corpus... 

3- Hermenêutica Endoprocessual 

                                                
83 ―Leading scholars from the disciplines of linguistics, law, criminology and sociology examine the ways that 

language has and is being used, who is using it, how they are writing, where they are speaking, why they are 

interacting in that way and what is being accomplished through that interaction‖ (COULTHARD and 

JOHNSON, 2010, p. 1). 
84Conforme site da ALIDI mencionado, anteriormente. 
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Estuda as relações dialógicas entre as Teorias do Processo e a Análise Crítica 

do Discurso Jurídico (ACDJ). 

4- Interação em Contextos Legais 

Investiga as interações que podem ser iniciadas nos pedidos de socorro ou nos 

Boletins de Ocorrências Policiais e vão até a sentença nos julgamentos. Nesse 

caso, encontram um solo fértil de análise nos interrogatórios, sejam eles na 

Delegacia ou nos tribunais, considerando, também, problemas de testemunhas 

vulneráveis ou os casos em que se usam intérpretes, dentre outros (Conforme 

site da ALIDI). 

 

Não se observam questões hierárquicas nesses eixos, apenas possibilidades de estudos, 

a hierarquia, na verdade, está prescrita pelo Direito e nos três poderes Federal, Estadual e 

Municipal. Entretanto, observamos que há uma dicotomia de objetivos de análise linguística 

podendo ser descritiva ou investigativa. A primeira visa descrever a linguagem do Direito 

respondendo a perguntas como: Onde estão falando? Como estão falando? O que estão 

realizando por meio dessa interação
85

? A segunda, investigativa, busca provas para definir: 

Quem está falando? Por que estão interagindo assim? Quando iniciou essa interação? Quando 

a interação terminou? Qual a intenção dessa interação? Como é essa interação? 

Investigamos, nesta pesquisa, as atividades de linguagem natural em suas 

manifestações sociais oriundas da esfera forense do modo como Coulthard e Johnson et al 

(2010) propuseram, isto é, ―a descrição da língua do direito (tanto falada quanto escrita)‖
86

 (p. 

7, tradução nossa), tendo como objeto de estudo a ―interação no processo legal, que em casos 

criminais inclui tudo: de uma chamada inicial aos serviços de emergência até sentenciamento 

de alguém que tenha sido considerado culpado‖
87

 (COULTHARD and JOHNSON et al, 

2010, p. 7, tradução nossa). 

Em síntese, a Linguística Forense é um campo de atuação dos linguistas que considera 

os princípios da Linguística de Corpus em seus processos. O primeiro, princípio da 

abordagem empirista, valoriza as experiências e considera, apenas, a linguagem que foi 

colocada em uso como fonte de investigação e, o segundo princípio, a linguagem como 

                                                
85

Referente ao que acontece a partir dessas interações, por exemplo, a condenação ou absolvição de um réu. 
86 We ―made a distinction between the description of the language of the law (both written and spoken) and the 

work of the expert linguist, which, of course, involves both the production of written reports and the presentation 

of oral evidence in court.‖ (COULTHARD; JOHNSON et al, 2010, p. 7). 
87 The ―study of interaction in the legal process, which in criminal cases includes everything from an initial call 

to the emergency services to the sentencing of someone who has been found guilty‖ (COULTHARD; 

JOHNSON et al, 2010, p. 7). 
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sistema probabilístico no que tange à probabilidade de que porções de linguagem se repitam. 

As evidências linguísticas nesse campo são tão valorizadas quanto uma digital, amostra de 

sangue, ou mesmo, o DNA coletado na cena de um crime. Nas palavras de Davies (s.d.), os 

dados de (Corpus) ―em casos relacionados com a língua é provavelmente o mesmo avanço 

(nível) que DNA ou o uso de impressões digitais, embora não tão dramáticos‖
88

 (tradução 

nossa). Assim, os critérios de coleta do material linguístico para esse fim seguem todos os 

rigorosos processos previstos, legalmente, a fim de que possam ser aceitos nos tribunais. A 

Linguística de Corpus é, a nosso ver, a área de investigação que consegue lidar com a 

quantidade necessária de dados para que eles sejam considerados representativos
89

, 

oferecendo, também, as ferramentas necessárias desde a coleta até as investigações dos 

corpora. 

O linguista forense investiga a linguagem oriunda do mundo real e tem em mente que 

os resultados revelados por seu estudo terão um impacto na vida dos envolvidos, 

independentemente, do que essa investigação revele, isto é, se sua análise apresenta provas 

que podem inocentar ou condenar alguém. Segundo Rock (2011); 

 

Em ―delegacias de polícia, tribunais e penitenciárias, por exemplo, a lei se 

move fora do papel e na vida das pessoas durante toda a coleta e utilização 

de provas em entrevistas, exames cruzados e painéis de revisão, e durante 
toda a comunicação dos resultados legais que formam as relações sociais 

nessa área tão amplas como quem vive com quem e quem enfrenta o 

castigo.‖
90

 (p. 138, tradução nossa). 

 

Nessa atividade, é importante que o linguista forense tenha em mente as implicações 

sociais de seu trabalho e consiga distanciar-se de qualquer emoção que a ocorrência possa 

causar-lhe a fim de que suas análises sejam, verdadeiramente, úteis à Justiça. 

Nesta seção, discorremos sobre Linguística Forense. Na próxima, discutiremos sobre 

os usos de posicionamento à luz de Biber e equipe. 

 

2.4. Posicionamento: principais conceitos 

                                                
88―(Corpus data) in language-related cases is probably the same advancement (level) as DNA or the use of 

fingerprints, though it's not nearly as dramatic‖ (DAVIES, s.d.). 
89

Vale ressaltar que na Linguística Forense, principalmente, a investigativa nem sempre temos grande quantidade 

de dados, às vezes eles são apenas e poucas mensagens eletrônicas, o importante é ser representativo do objeto 

em análise. 
90 ―In police stations, courts and prisons, for example, law moves off the page and into people‘s lives through the 

collection and use of evidence in interviews, cross examinations and review panels, and through communication 

of legal outcomes which shape social relations in areas as wide-ranging as who lives with whom and who faces 

what punishment.‖ (ROCK, 2011, p. 138). 
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Neste espaço expomos o aparato teórico pertinente às nossas investigações no que 

tange às questões de pesquisa e análise dos dados em relação ao uso de posicionamento. 

Nossa abordagem privilegia o uso de corpus em análise estruturada à luz dos estudos de Biber 

e equipe. 

Constantemente, nos empenhamos a fim de entendermos cada vez mais o homem. 

Queremos saber o funcionamento do seu corpo, como é o espaço que ele habita o que é 

maléfico ao seu organismo e o que lhe é benéfico. Diversas áreas das Ciências Humanas se 

debruçam sobre o estudo do cérebro humano, seus processos cognitivos e linguísticos que 

estão presentes no cotidiano de cada ser. Alguns especialistas como, por exemplo, os 

Neuropsicólogos estudam a linguagem por meio de parâmetros fisiológicos, tentando entender 

como funcionam as questões linguísticas, isto é, tentando ―compreender como utilizamos e 

combinamos palavras [...] para formar frases e transmitir os conceitos elaborados pelo 

cérebro‖
91

 (DAMÁSIO e DAMÁSIO, 2015, s. p.), outros pesquisadores concentram seus 

trabalhos na linguagem humana, puramente,  como é o caso dos linguistas. 

Como vimos no item 2.1 deste capítulo, os linguistas de corpus dirigem seus estudos à 

linguagem humana materializada pelo uso. Múltiplos linguistas ao redor do mundo estão 

sensíveis à necessidade de ampliarmos as pesquisas que investiguem nossas expressões de 

sentimentos, atitudes e juízos de valores em relação ao conteúdo explicitado e evidenciado na 

mensagem, ou seja, eles estudam o posicionamento. 

Nos dicionários linguísticos, essa expressão, posicionamento, é definida como um 

substantivo masculino que marca a posição, seja pelo ato de colocar algo ou alguém em 

posição, seja pela ação de determinar a posição de algo ou alguém, ou seja, pela atitude de 

tomar uma posição. Etimologicamente, podemos definir posição como o ―lugar onde uma 

pessoa ou coisa está colocada‖ (CUNHA, 1982, p. 625). Linguisticamente, essa expressão 

está relacionada à atitude de tomar uma posição, assim, como vimos nos dicionários, essa 

tomada de posição é explicitada na linguagem, e isso pode ser evidenciado por meio de 

marcas linguísticas de posicionamento. Quando escolhemos uma palavra disponível no léxico 

de um idioma desejamos representar alguma coisa e o fazemos com essa e não com aquela 

palavra, nossas escolhas são feitas a partir da ressonância que queremos provocar em quem 

recebe nossa mensagem. Ao escolhermos a palavra, podemos assumir uma posição, por 

exemplo, escolhemos as palavras [amo] ou [odeio] para representar nossos sentimentos frente 

                                                
91 Maiores informações disponíveis em: 

<http://www.psiquiatriageral.com.br/cerebro/cerebro_e_a_linguagem.htm>. Acesso em: 19 de ago. de 2015. 

http://www.psiquiatriageral.com.br/cerebro/cerebro_e_a_linguagem.htm
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a alguma coisa ou pessoa, essa escolha lexical pode ser carregada de valor no que tange ao 

conteúdo explicitado e, assim, assumimos uma posição ao fazê-lo. Quando marcamos nossa 

mensagem com essa escolha lexical carregada de valor, deixamos uma evidência linguística 

materializada pela linguagem, um registro de posicionamento, que dá a entender aos outros 

nossos sentimentos diante de algum objeto ou por alguém ou, melhor dizendo, por qualquer 

ser vivo. 

Há uma vasta literatura, principalmente internacional, sobre o estudo linguístico do 

posicionamento por meio de corpus, marcado por dispositivos lexicais, escolhas de palavras 

carregadas de valor, ou por dispositivos gramaticais, referentes às classes gramaticais 

descritas na Norma Culta da língua. Alguns exemplos dessas publicações são: 

 

 Berman; Ragnarsdóttir e Strömqvist (2002) refletiram sobre as principais 

abordagens e definições de posicionamento, mas distanciaram-se da 

proposta de Biber e adotando outros teóricos como fundamentação teórica; 

 

 Precht (2003) estudou um grande corpus britânico observando as marcas 

de posicionamento de expressões de atitude, emoção e certeza ou dúvidas; 

 

 Fortanet-Gómez (2004) estudou o posicionamento do pronome ‗eu‘ em 

corpora acadêmicos do idioma Inglês; 

 

 Du Bois (2007) investigou o fenômeno do posicionamento em interação a 

partir de uma perspectiva, fundamentalmente, dialógica com valor 

sociocultural; 

 

 Finegan (2010) estudou o uso de expressão adverbial de atitude nos 

pareceres jurídicos da Suprema Corte no idioma Inglês; 

 

 Dias e Moura (2011) estudaram como o comportamento da oração 

principal se configurou em marcas de posicionamento de atitude do falante 

do idioma Português do Brasil por meio de uma análise funcionalista 

americana. O estudo não foi apoiado nos trabalhos de Biber; 

 

 Adams e Quintana-Toledo (2013) exploraram o posicionamento autoral 



95 

 

 

 

marcado por usos adverbiais em introduções e conclusões de trabalhos 

acadêmicos no campo jurídico escritos no idioma Inglês; 

 

 González et al. (2014) explanaram sobre os marcadores de posicionamento 

epistêmico e seu papel na avaliação, julgamento e o grau de compromisso 

com a verdade na informação explicitada no idioma Catalão; 

 

 Moro (2014) pesquisou os advérbios de posicionamento em Português 

Brasileiro Acadêmico por meio da Linguística de Corpus apoiada no 

trabalho de Biber e equipe em relação ao advérbio na Língua Inglesa e, 

distanciou-se bastante da proposta de nossa pesquisa ao se amparar, 

também, na classificação de Searle dos atos de fala ilocucionários; 

 

O objeto de análise da maioria desses trabalhos foi a esfera acadêmica e o idioma 

Inglês com exceção de Gonzáles et al. (2014) que usaram relatórios de opinião falados e 

escritos em Catalão, ou seja, outro campo de atividade humana e idioma diferente, e Finegan 

(2010), que estudou os pareceres da Suprema Corte, portanto, esfera jurídica, no idioma 

Inglês, mas, apesar disso, se distancia do que fazemos nesta tese, já que ele não investigou as 

oitivas processuais e o idioma não é o Português. Os trabalhos de Dias, e Moura (2011) e de 

Moro (2014), embora tenham sido no idioma Português assim como usamos no Brasil, 

divergem desta pesquisa no que tange à fundamentação teórica, análise de dados e esfera de 

atividade diferente. Dias e Moura (2011), não adotaram os estudos de Biber, mas sim uma 

análise funcionalista americana, e Moro (2014), investigou os atos ilocutórios, apesar de ter 

adotado Biber na fundamentação.  

Desse modo, parece-nos que nossa tese seja pioneira, já que investigamos o 

posicionamento em uma esfera diferente, no campo forense, a partir das oitivas processuais, e 

não no campo acadêmico, no idioma Português e não no Inglês ou Catalão. Adotamos o 

trabalho de Biber como guia de análise dos dados e nenhuma outra linha teórica e a base 

teórica fundamental que guiou o estudo, inclusive a metodologia de análise, foi a Linguística 

de Corpus. Assim, diferenciamo-nos das pesquisas sobre posicionamento encontradas até o 

momento da confecção deste texto. Vale ressaltar dois aspectos: o primeiro, é que, 

internacionalmente, as investigações sobre o posicionamento no âmbito forense nos parecem, 

praticamente, inexistentes e, o segundo, que, no Brasil, os estudos em Português sobre 

posicionamento, apoiados no trabalho de Biber, mediados pela Linguística de Corpus e que 
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tenham como objeto de estudo oitivas processuais nos dão a impressão de serem nulos. 

Trabalhos respeitáveis sobre o posicionamento foram assinados por Biber e sua equipe 

e norteiam nossas investigações, já que entendemos que sejam os mais abrangentes em seu 

conjunto sobre essa questão linguística. Selecionamos como teoria de base, especificamente, 

os seguintes textos: Biber e Finegan (1988); Biber et al. (1999); Biber (2004); Biber (2006a e 

2006b) e Biber e Gray (2012). Nesses estudos, os autores discorreram sobre os dados 

evidenciados por meio de corpus da esfera acadêmica no idioma Inglês descrevendo os 

dispositivos de posicionamento, suas categorias e elucidando a teoria com exemplos de usos 

de posicionamento. 

Segundo Biber e Finegan (1988), o posicionamento é ―a expressão declarada de um 

autor ou orador de atitudes, sentimentos, julgamentos ou compromissos sobre a mensagem.‖
92

 

(p. 1, tradução nossa). O que equivale dizer que, em uma mensagem, há marcas linguísticas 

que caracterizam as escolhas do ator linguístico quando ele se posiciona, isto é, quando ele 

tem a atitude de tomar uma posição em relação ao que explicita, seja um juízo de valor ou um 

sentimento, seja uma certeza ou uma dúvida. Entendemos que essas marcas podem ocorrer em 

todas as falas e atividades humanas. Seria aceitável imaginarmos que a locução de um 

palestrante acadêmico seja livre de posicionamento emocional ou que ele não externe seu 

juízo de valor sobre o que foi dito. Entretanto, segundo Biber et al (1999) e (BIBER, 2006b, 

p. 87), é possível, sim, captarmos essas marcas de uso nessa atividade, pois eles expressam 

―sentimentos pessoais, atitudes, juízos de valor, ou avaliações, isto é, eles expressam um 

‗posicionamento‘‖ (p. 966, tradução nossa)
93

. É plausível se perceber na fala de um 

palestrante o desejo de que algo que ele está falando seja diferente do que é, mais do que isso, 

podemos perceber as marcas desse lamento: ―Infelizmente é verdade‖ (p. 966, tradução 

nossa)
94

. Assim, acreditamos que esses usos ocorram em todas as atividades linguísticas e, 

portanto, possam ser investigados também na esfera forense, a exemplo desta pesquisa. 

Em nossas atividades linguísticas há muitas marcas diferentes que expressam o valor 

que atribuímos ao que estamos dizendo, assim como acontece na fala de um palestrante, elas 

compõem um conjunto de dispositivos de posicionamento: ―posição do corpo‖; ―gestos‖; 

―sonoridade‖; ―cadência‖; ―duração‖; ―dispositivos gramaticais‖ e ―escolhas de palavras‖ 

                                                
92―By stance we mean the overt expression of an author‘s or speaker‘s attitudes, feelings, judgments, or 

commitment concerning the message.‖ (BIBER and FINEGAN, 19988, p. 1). 
93 To communicating ―propositional content, speakers and writers commonly express personal feelings, attitudes, 

value judgments, or assessments; that is, they express a ‗stance‘.‖ (BIBER et al, 1999, p. 966). 
94 ―Unfortunately it's true.‖(BIBER et al, 1999, p. 966). 
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(BIBER et al, 1999, p. 966, tradução nossa)
95

. Todos eles podem ser estudados, 

conjugadamente, ou isolados para um olhar mais detalhado objetivando sua descrição 

individual. Notamos, a partir dos estudos de Biber et al. (1999), que há dispositivos não-

linguísticos e sim corporais como ―posição do corpo‖ e ―gestos‖ que, na verdade, são muito 

importantes também no ambiente forense. Associadas a esses dispositivos não-linguísticos há 

as vestimentas que são usadas pelos advogados e pelos Juízes, compondo o ethos desses 

profissionais. Apesar de muito importantes, não foram estudadas neste trabalho, pensamos 

que mereçam um olhar individualizado e por profissionais especializados. No que tange à 

―sonoridade‖, ―cadência‖ e ―duração‖, temos os dispositivos paralinguísticos enfatizando a 

mensagem expressa e que são importantíssimos, mas, por serem paralinguísticos não foram 

estudados por nós neste momento. O que estudamos foram os dois últimos, os dispositivos 

linguísticos; de ―escolhas de palavras‖ e os ―gramaticais‖ que são o objeto de estudos dos 

linguistas que estudam o posicionamento (BIBER et al, 1999, p. 966, tradução nossa)
96

. 

A figura 8 sintetiza os dispositivos de posicionamento destacando o que estudamos 

neste trabalho. 

 

 

 

                                                
95 ―Stance meanings can be expressed in many ways, including grammatical devices, word choice, and 
paralinguistic devices. To some extent, personal stance can be conveyed through paralinguistic devices such as 

loudness, pitch, and duration, as well as non-linguistic devices such as body position and gestures.‖ (BIBER et 

al, 1999, p. 966). 
96 ―Stance meanings can be expressed in many ways, including grammatical devices, word choice, and 

paralinguistic devices. To some extent, personal stance can be conveyed through paralinguistic devices such as 

loudness, pitch, and duration, as well as non-linguistic devices such as body position and gestures.‖ (BIBER et 

al, 1999, p. 966). 

Dispositivos de 

Posicionamento 

Não-linguísticos

Posição do 
Corpo

Gestos

Paralinguísticos

Sonoridade

Cadência

Duração

Linguísticos

Escolhas de 
Palavras

Gramaticais

Figura 8: Dispositivos de Posicionamento. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em (Biber et al., 1999, p. 966). 
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Na figura 8, observamos que há três tipos de dispositivos de posicionamento que 

foram pintados de verde nos quadrados, mas apenas um é linguístico e, portanto, é o único 

que foi estudado nesta pesquisa. Podemos perceber que o dispositivo linguístico é 

representado pela dicotomia, dispositivos de escolhas de palavras e dispositivos gramaticais.  

Os dispositivos de escolhas de palavras compreendem as opções carregadas de valores que 

fazemos no léxico disponível em um idioma, tecendo um comentário sobre a proposição. Os 

dispositivos gramaticais relacionam-se com as classes gramaticais descritas na Norma Culta 

da Língua e colocadas em uso pelo ator linguístico de acordo com sua variação de linguagem. 

Na Figura 9, observamos os dois dispositivos linguísticos de posicionamento, escolha 

lexical e gramatical. 
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Na Figura 9 e considerando a figura 8, vemos que os dispositivos de posicionamento, 

marcados de vermelho, foram isolados dos demais, ilustrados na figura 8, para ser observado 

sob o recorte do dispositivo de posicionamento linguísticos, destacado de verde. Os balões 

azuis representam a dicotomia existente nos dispositivos de posicionamento linguístico: 

escolhas lexicais e os dispositivos gramaticais. No que tange aos dispositivos de 

posicionamento linguísticos gramaticais destacamos o recorte efetuado nas classes 

gramaticais que estudamos e que correspondem aos (ADV *mente) e (ADJ). 

Dispositivos 

de 

Posicionamento 

Linguísticos

Escolhas de 
Palavras

Carregadas de 
Valor

Gramaticais

Substantivos

Adjetivos

Pronomes

Numeral

Artigo

Verbo

Advérbio

Preposição

Conjunção

Interjeição

Figura 9: Dispositivos Gramaticais. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de (Biber et al., 1999, p. 966). 
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Tivemos dois motivos para escolher essas duas classes gramaticais para estudar, são 

eles:  

 Ao optarmos por essas duas escolhas gramaticais consideramos, para 

ambas, Biber (2006b), no que tange ao fato de que o ator linguístico 

oferece declarações a partir de suas perspectivas particulares. A marcação 

de posicionamento gramatical envolve a expressão de posicionamento em 

relação a alguma outra proposição (p. 87); 

 Primeiro motivo e, apoiados em Biber (2006a e 2006b) e em Biber et al., 

(1999), os (ADV*mente) expressam comentários sobre o que está sendo 

dito e como estão falando. Segundo Biber (2006b), os advérbios de 

posicionamento expressam a atitude ou a avaliação do ator linguístico com 

relação à proposição contida na oração principal (p. 88). Nesse uso de 

posicionamento há três categorias: epistêmica, atitude e estilo. Desejamos 

descobrir quais são as categorias que foram usadas por função e, a partir 

desses usos, almejamos desvendar o que estão falando; 

 O segundo motivo e, ainda apoiados nos atores mencionados, 

especialmente em Biber (2006b), pelo fato de que, o posicionamento com 

(ADJ) são usados para expressar avaliação como, por exemplo, bom, 

certo, dentre outras. Essas são formas, normalmente, usadas para explicitar 

sentimentos positivos sobre uma situação que podem revelar, por exemplo, 

diferenças nos usos para definir o perfil da vítima ou do réu, tais como, 

ele/ela era bom/ruim (p. 89). 

 

2.4.1. Posicionamento: Dispositivos Lexicais 

 

Segundo Biber et al. (1999), a marcação de posicionamento lexical se dá quando uma 

―palavra avaliativa‖ envolve apenas uma única proposta em relação à proposição. ―Com essas 

palavras carregadas de valores, a existência de um posicionamento é inferida a partir da 

utilização de um item lexical de avaliação, geralmente um adjetivo, verbo principal ou 

substantivo. [...]‖ (p. 968, tradução nossa)
97

. Essas são expressões usadas para marcar uma 

―atitude‖, um ―estado emocional‖ ou ―atitudinal‖ do ator linguístico em relação à proposição. 

Os autores apontam que, no idioma Inglês, muitas palavras comuns são avaliativas e 

                                                
97 ―With such value-laden words, the existence of a stance is inferred from the use of an evaluative lexical item, 

usually an adjective, main verb, or noun.‖ (BIBER, et al., 1999, p. 968). 
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expressam posicionamento. ―Na conversa, os adjetivos predicativos mais comuns incluem 

boa, agradável, e certo [...] formas tipicamente usadas para expressar sentimentos atribuídos a 

um pronome, que muitas vezes se refere à situação geral‖
98

 (Biber et al., 1999, p. 968, 

tradução nossa). Além disso, para esses autores, vários dos ―adjetivos atributivos mais 

comuns na conversa são também avaliativos, incluindo mau, bom, agradável, e certo‖
99

 (p. 

968, tradução nossa). Em Biber (2006b, p. 89), o autor recupera esse debate. Essas expressões 

lexicais foram observadas não só em conversas, mas também na prosa acadêmica sendo que 

―os adjetivos predicativos mais comuns incluem – difícil, importante, provável, necessário, 

possível e verdade [...]. Embora essas formas, geralmente, controlem a oração subordinada 

seguinte, elas também podem ser utilizadas como léxico direto em expressões de 

posicionamento‖
100

, por exemplo, ―Estas experiências são difíceis.‖
101

 (BIBER, et al., 1999, 

p. 968, tradução nossa). 

Tais expressões lexicais de posicionamento ―dependem do contexto e da base comum 

para sua interpretação. Não há nada na estrutura gramatical dessas expressões para mostrar 

que elas marcam um posicionamento‖
102

. Assim, o posicionamento ―está, em certo sentido, 

inserido nessas estruturas, dependendo da capacidade do destinatário para reconhecer o uso de 

palavras carregadas de valores.‖
103

 (BIBER et al., 1999, p. 969, tradução nossa). Em Biber 

(2006b), essa reflexão foi recuperada pelo autor. 

O dispositivo de posicionamento lexical envolve as escolhas que fazemos ao nos 

expressarmos. Para podermos interpretar um registro como um dispositivo de posicionamento 

lexical é preciso que o uso tenha sido carregado de valor e que o sentido seja entendido nas 

estruturas considerando-se o contexto. 

 

2.4.2. Posicionamento: Dispositivos Gramaticais 

 

                                                
98 ―Many of the most common words in English are evaluative and used for the lexical expression of stance. In 

conversation, the most common predicative adjectives include good, lovely, nice, and right [...] These forms are 

typically used to express positive feelings attributed to a pronoun, which often refers to the general situation‖ 

(BIBER, et al., 1999, p. 968). 
99 ―Several of the most common attributive adjectives in conversation are also evaluative, including bad, good, 

nice, and right‖ (BIBER, et al., 1999, p. 968). 
100 In ―academic prose the most common predicative adjectives include difficult, important, likely, necessary: 

possible, true [...]. Although these forms usually control a following complement clause, they can also be used as 
direct lexical expressions of stance‖ (BIBER, et al., 1999, p. 968). 
101 ―These experiments are difficult.‖ (BIBER, et al., 1999, p. 968). 
102Expressões de posicionamento ―depend on the context and shared background for their interpretation. There is 

nothing in the grammatical structure of these expressions to show that they mark stance [...]‖ (BIBER et al, 

1999, p. 969). 
103  Stance ―is in a sense embedded in these structures, dependent on the addressee's ability to recognize the use 

of value-laden words.‖ (BIBER et al., 1999, p. 969). 
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Embora Biber et al. (1999); (2006a e 2006b), apontem que há cinco possibilidades de 

dispositivos gramaticais de posicionamento: 1- modal e semi-modal; 2- advérbios; 3- oração 

subordinada controladas por verbos, adjetivos ou substantivos; 4- oração subordinada 

controlada pelo adjetivo e 5- oração subordinada controlada por substantivos, nesta seção, 

discorreremos apenas sobre os dispositivos gramaticais pertinentes à este estudo: os 

(ADV*mente) e os (ADJ). 

Como vimos, o posicionamento ―pode transmitir diferentes tipos de sentimentos e 

apreciações pessoais, incluindo atitudes que tem o falante sobre a informação, quão certos são 

sobre a veracidade, como eles obtiveram acesso à informação, e qual perspectiva estão 

tomando‖
104

 (BIBER, 2006b, p. 87, tradução nossa). Considerando essa definição, 

acreditamos que identificar o posicionamento em corpus oriundo da esfera forense pode ser 

útil a fim de se avaliar a qualidade da informação que é transmitida, por exemplo, por uma 

testemunha, que impregna sua fala a partir de seus sentimentos, atitudes ou o grau de 

conhecimento frente à ocorrência e, também, com o impacto provocado pelo ato em questão 

em sua vida. Diante disso, investigamos os dispositivos de posicionamento gramaticais dos 

adjetivos e os advérbios terminados em mente no corpus forense. 

Segundo Biber (2006b), o dispositivo gramatical difere do dispositivo de escolha de 

palavras valorativas envolvendo uma única proposição. Em uma escolha de palavra avaliativa 

afetiva se o ator linguístico manifesta; ―Eu amo este dicionário‖
105

 (p. 89, tradução nossa), ele 

está sendo direto em sua comunicação, ele não está ―dizendo outra coisa além de ‗Eu amo este 

dicionário‘‖ (p. 89, tradução nossa). Nesse exemplo de Biber (2006b), a ―existência de um 

posicionamento é inferida a partir da utilização de um item lexical avaliativo, geralmente um 

adjetivo, verbo principal, ou substantivo.‖
106

 (p. 89, tradução nossa). Diferente disso, uma 

marcação de posicionamento gramatical ―envolve a expressão de posicionamento em relação 

a alguma outra proposição.‖
107

 (p. 89, tradução nossa). Ainda segundo Biber (2006b), nos 

dispositivos gramaticais há dois elementos principais;  

 

O ―marcador de posicionamento e a proposição que os dispositivos de 

posicionamento enquadram. O marcador de posicionamento gramatical 

                                                
104 ―Stance expressions can convey many different kinds of personal feelings and assessments, including 
attitudes that a speaker has about information, how certain they are about its veracity, how they obtained access 

to the information, and what perspective they are taking.‖ (BIBER, 2006b, p. 87). 
105―I love this dictionary‖ (BIBER, 2006b, p. 89). 
106 The "existence of a stance is inferred from the use of an evaluative lexical item, usually an adjective, main 

verb, or noun." (BIBER, 2006, p. 89). 
107 ―In contrast, grammatical stance marking involves the expression of stance relative to some other 

proposition.‖ (BIBER, 2006, p. 89). 
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vem de diferentes níveis estruturais: eles podem ser palavras (por 

exemplo, infelizmente), frases (por exemplo, muito provavelmente), ou 

orações (por exemplo, como todos sabemos)‖
108

 (p. 91, tradução nossa). 
 

Na figura 10, ilustramos essa explicação de Biber (2006b) sobre a lógica de 

identificação do posicionamento gramatical a partir da dicotomia das escolhas gramaticais. 

 

 

 

 

 

 

Na figura 10, ilustramos a dicotomia das escolhas gramaticais, marcada de vermelho, 

como sendo: a) marcador de posicionamento, marcado de verde, que são oriundos de 

diferentes níveis de estrutura e; b) a proposição que os dispositivos de posicionamento 

enquadram, também marcado de verde, e que se configuram no alvo do marcador de 

posicionamento. 

Em Biber (2006a, p. 101) e 2006b (p. 92), há uma tabela com indicações de páginas 

para leituras mais detalhadas em Biber et al. (1999). Nessa tabela o autor sintetizou os 

dispositivos gramaticais, comumente, usados para analisarmos o posicionamento. Extraímos 

dessas tabelas os itens referentes aos: advérbios e adjetivos. 

Na próxima seção, apresentaremos esses dados tomando como base o exposto em 

Biber, (2006b, p. 92 e 93) e, na sequência, eles serão comentados. 

 

2.4.2.1.Posicionamento: Dispositivo Gramatical - Adverbial 

                                                
108 "Grammatical stance devices have two main elements: the stance marker and the proposition that the stance 

marker frames. Grammatical stance devices come from different structural levels: they can be words (e.g. 

unfortunately), phrases (e.g. in all probability), or clauses (e.g. as we all know)." (Biber, 2006b, p. 91). 

Escolhas 

Gramaticais

Marcador de 
Posicionamento

Oriundos de diferentes 
níveis de estruturas

Proposição que os 
dispositivos de 
posicionamento 

enquadram

Alvo do marcador de 
posicionamento

Figura 10: Escolhas Gramaticais: lógica de identificação. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em (Biber, 2006b, p. 91). 



104 

 

 

 

 

Segundo Biber et al. (1999), advérbios ―são elementos da oração com três funções 

principais: adicionam informação circunstancial sobre a proposição da oração, para expressar 

o posicionamento do autor para com a oração, ou de ligação da oração (ou parte dela) com 

alguma outra unidade de discurso‖
109

 (p. 762, tradução nossa). Para Biber et al. (1999), os 

advérbios ―podem ser divididos em três classes principais de acordo com suas funções: 

locuções adverbiais de circunstância, locuções adverbiais de posicionamento e locuções 

adverbiais de vinculação.‖
110

 (p. 763, tradução nossa). Na mesma publicação, os autores 

apontam que há três categorias de posicionamento adverbial possíveis: ―epistêmica, atitude e 

estilo‖
111

(p. 764, tradução nossa).Tais categorias foram apontadas na ―Tabela 5.1 Recursos 

léxico-gramatical comuns usados para as análises de posicionamento‖
112

 (BIBER, 2006b, p. 

92, tradução nossa), conforme pode ser observado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na figura 11, podemos ver três categorias de posicionamento de advérbios discutidas 

por Biber, (2006b). As demais categorias foram caracterizadas por Biber e Finegan (1988) 

trabalhando ―a partir das subcategorias de disjunto descritas em Quirk et al. (1985. pp. 

                                                
109

 ―Adverbials are elements of clauses with three major functions: to add circumstantial information about the 

proposition in the clause, to express speaker / writer stance towards the clause, or to link the clause (or some part 

of it) to some other unit of discourse.‖ (BIBER et al., 1999, p. 762). 
110 ―Adverbials can be divided into three major classes by their functions: circumstance adverbials, stance 

adverbials, and linking adverbials.‖ (BIBER et al., 1999, p. 763). 
111 ―Stance adverbials fall into three categories: epistemic, attitude, and style.‖ (BIBER et al., 1999, p. 764). 
112 ―Table 5.1 Common lexico-grammatical features used for the stance analyses‖ (BIBER, 2006b, p. 92 

- Epistêmico =>Envolve o valor de verdade da proposição com comentários sobre a segurança, a 

realidade, as fontes, as limitações e a precisão da proposição. 
      - Certeza: na verdade, sempre, certamente, definitivamente, de fato, inevitavelmente, aliás, 

nunca, é claro, obviamente, realmente, indubitavelmente, sem dúvida, nenhuma dúvida; 

      - Probabilidade: aparentemente, evidentemente, tipo de, na maioria dos casos / ocasiões, 

talvez, possivelmente, previsivelmente, provavelmente, grosso modo, de alguma forma, talvez; 
- Atitude => Expressa a atitude do falante para com o conteúdo da avaliação. 

Incrivelmente, espantosamente, convenientemente, curiosamente, esperamos, pior ainda, 

felizmente, significativamente, ironicamente, com razão, lamentavelmente, surpreendentemente, 
infelizmente; 

- Estilo => Transmite o comentário de um falante no estilo ou forma do enunciado, muitas vezes 

esclarecendo como o orador está falando ou como a pronuncia deveria ser entendida. 
De acordo com, confidencialmente, francamente, geralmente, honestamente, sobretudo, 

tecnicamente, verdadeiramente, tipicamente, supostamente, principalmente, normalmente.
 

 

Figura 11: Posicionamento Adverbial: categorias. 

Fonte: Adaptado a partir da tabela de (BIBER, 2006b, p. 92, tradução nossa). 
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612ff)‖
113

 (p. 7, tradução nossa). Inspirados nesse estudo, Biber e Finegan (1988), puderam 

distinguir ―seis categorias de expressões adverbiais de posicionamento com base em seus 

campos semânticos, agrupando os advérbios em categorias, com base em seus significados 

literais‖
114

 (p. 7, tradução nossa), ou seja, por meio das semelhanças entre os usos. 

A base teórica mencionada por Biber e Finegan (1988) sobre as subcategorias dos 

―disjuncts‖ (p. 7), na verdade, é referente à classificação dos advérbios em Inglês. Segundo 

Quirk et al (1985), que difere da classificação de Biber et al. (1999) mencionada, 

anteriormente: ―locuções adverbiais de circunstância, locuções adverbiais de posicionamento 

e locuções adverbiais de vinculação‖
115

 (p. 763, tradução nossa). Segundo Quirk et al. (1985), 

há uma distinção em três partes que definem os advérbios em: 

 

 ―ADJUNTO são semelhantes no peso e equilíbrio do seu papel aos outros 

elementos de frases como subjunto e objeto‖; 
―SUBJUNTO têm em geral um papel menor do que os outros elementos das 

frases; eles têm, por exemplo, menos independência, tanto semanticamente e 

gramaticalmente, e em alguns aspectos são subordinados a outros elementos 

da sentença.‖; 
―DISJUNTO, pela mesma analogia, tem uma posição superior, em 

comparação com os elementos das frases; eles são sintaticamente mais 

destacados e, em alguns aspectos 'superordenados', no sentido de que eles 
parecem ter um escopo que se estende sobre a sentença como um todo‖

116
 (p. 

613, tradução nossa). 

 

Para Quirk et al. (1985), a classe adverbial é dividida em três partes cujos termos são: 

adjunto, disjunto e subjunto. 

Conforme Cunha (1982), as definições etimológicas desses termos são: 

  

 Adjuncts => ―Adjunção (junção, associação) do Latim adjunctiõ // adjunto 

CVII. Do Latim adjunctus.‖ (p. 15) => adjunto; 

                                                
113 ―Working from the subcategories of disjuncts described in Quirk et al. (1985, pp. 612 ff), we distinguish six 

categories of stance adverbials on the basis of their semantic fields, grouping the adverbials into categories on 

the basis of their literal meanings.‖ (BIBER and FINEGAN, 1988, p. 7). 
114 ―Working from the subcategories of disjuncts described in Quirk et al. (1985, pp. 612 ff), we distinguish six 

categories of stance adverbials on the basis of their semantic fields, grouping the adverbials into categories on 

the basis of their literal meanings.‖ (BIBER and FINEGAN, 1988, p. 7). 
115 ―Adverbials can be divided into three major classes by their functions: circumstance adverbials, stance 

adverbials, and linking adverbials.‖ (BIBER et al., 1999, p. 763). 
116 ―ADJUNCTS are similar in the weight and balance of their role to other sentence elements such as subjunct 
and object; 

SUBJUNCTS have in general a lesser role than the other sentence elements; they have for example less 

independence both semantically and grammatically and in some respects are subordinate or other of the sentence 

elements; 

DISJUNCTS, by the same analogy, have a superior role as compared with the sentence elements; they are 

syntactically more detached and in some respects 'superordinate', in that they seem to have a scope that extends 

over the sentence as a whole. (QUIRK et al., 1985, p. 613). 
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 Subjuncts => ―Subjuntivo (adj) subordinado, dependente, Adapt. Do franc 

sibjonctif. Deriv. Do Latim subjunctivusp.‖ (p. 739) => subjunto ou 

subordinado; 

 Disjuncts => ―Disjunto (dusjução  do lat. Disjunctio disjuntivo disjunto)‖ (p. 

458). 

 

Conforme Bechara (2009), em Português, o advérbio é ―a expressão modificadora que 

por si só denota uma circunstância (de lugar, de tempo, modo, intensidade, condição, etc)‖ (p. 

287) que estão contidos no conjunto das classes gramaticais e são palavras que modificam: 

verbo, adjetivo ou outro advérbio. Embora possam modificar um substantivo, não é usual. 

Segundo Crowther (1998), adjunto é ―um advérbio ou uma frase adicionada a uma 

oração ou frase para modificar o significado do verbo.‖
117

 (p. 15). O termo adicionado é 

menos importante e não essencial. 

O termo subjunto ou subordinado é referente a um advérbio que está subordinado a 

outro elemento da oração apresentando menor independência nessa estrutura.  

O disjunto, usado por Biber e Finegan (1988), expressa uma informação, 

normalmente, não essencial na frase. Entretanto, tal informação pode ser considerada uma 

atitude do ator linguístico que fornece conteúdo à sentença. O conteúdo fornecido pode estar 

relacionado ao grau de veracidade ou ao estilo e ele pode não ficar integrado à oração. Como 

podem expressar a atitude ou estilo do ator linguístico esse advérbio foi adotado no estudo de 

Biber e Finegan (1988). 

Assim, Biber e Finegan (1988), consideram a condição informativa do advérbio 

quando comparado aos demais elementos da frase, já que ele tem um alvo para esta sentença e 

fornece uma substância semântica à sentença que pode ser entendida como: uma atitude, um 

estilo ou um dado epistêmico. Embora em Biber et al. (1999) a classificação dos advérbios 

seja diferente da apresentada por Quirk et al., (1985), eles, Biber e Finegan (1988), o 

consideraram, por semelhança, com base em seus campos semânticos e na classificação de 

―disjuncts‖ dos advérbios típicos em cada grupo por meio de ―clusters‖ ao classificarem as 

―seis categorias de posicionamento‖
118

 (p. 7, tradução nossa) a seguir: 

 

1- ―Adverbiais ―honestamente‖ – (expressando maneira de falar) […]‖ (p. 7); 

2- ―Adverbiais ―geralmente‖ – (expressando aproximação, generalização, 

caso típico ou habitual) em geral‖ [… ](p. 7); 

                                                
117 An ―adverb or a pharse added to a CLAUSE or sentence to MODIFY the meaning of the verb‖ 

(CROWTHER, 1998, p. 15). 
118As ―six categories‖ (BIBER and FINEGAN, 1988, p. 7). 
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3- ―Adverbiais ―certamente‖ – (expressando a convicção ou a certeza)‖ 

[…](p. 7); 

4-  ―Adverbiais ―na realidade‖ (que expressam a realidade, a ênfase, uma 
maior certeza / verdade do que esperado)‖ […] (p. 8); 

5- ―Adverbial ―talvez‖ (expressando possibilidade, probabilidade, afirmações 

questionáveis, cautela)‖ […] (p. 8); 

6-  ―Adverbiais ―Incrivelmente – (expressando atitudes para com o conteúdo 
independente de seu status epistemológico).‖

119
 […] (p. 8). Todos extraídos 

de Biber e Finegan (1988, tradução nossa). 

 

Desse modo, e considerando o explicitado por Biber e Finegan, (1988, p. 7), 

entendemos que, além das categorias mencionadas na, Tabela 1, há mais seis categorias: 

honestamente, geralmente, certamente, na realidade (ou realmente), talvez e incrivelmente, 

que foram classificadas pelos autores com base nas subcategorias de disjunto de Quirk et al. 

(1985) conforme palavras dos autores em (1988); 

 

―Trabalhando a partir das subcategorias de disjuntos descritas em Quirk et 

al. (1985, pp, 612ff), podemos distinguir seis categorias de expressões 

adverbiais de posicionamento sobre a base de seus campos semânticos, 
agrupando as expressões adverbiais em categorias, com base em seus 

significados literais. [...]. Usando expressões adverbiais típicas de cada 

grupo, rotulamos as seis categorias [...]‖
120

 (p. 7, tradução nossa). 
 

Locuções adverbiais de posicionamento epistêmico estão relacionadas ao ―valor de 

verdade da proposição‖, envolvendo comentários sobre ―fatores como certeza, realidade, 

fontes, as limitações, e precisão da proposição‖
121

 (BIBER et al., 1999, p. 764, tradução 

nossa). Na verdade, eles ―expressam o julgamento do falante sobre a certeza, confiabilidade e 

as limitações da proposição; eles também podem comentar sobre a fonte da informação‖
122

 (p. 

                                                
119 ―Keywords used in the identification of stance markers 

1.Honestly adverbials […] (p. 7); 

2.Generally adverbials (expressing approximation, generalization, typical or usual case […] (p. 7); 

3.Surely adverbials (expressing conviction or certainty) (p. 7); 

4.Actually adverbials (expressing actually, emphasis, greater certainty / truth than expected […] (p. 8) ; 

5.Maybe adverbials (expressing possibility, likelihood, questionable assertions, hedging […] (p. 8); 

6.Amazingly adverbials (expressing attitudes forwards the independent of its epistemological status […] (p. 8).‖ 

(BIBER and FINEGAN, 1988, p. 7 e 8). 
120 Working from the subcategories of disjuncts described in Quirk et al. (1985, pp, 612ff), we distinguish six 

categories of stance adverbials on the basis of their semantic fields, grouping the adverbials into categories on 

the basis of their literal meanings. [...] Using typical adverbials in each group, we have labeled the six 

categories‖ (BIBER and FIENGAN, 1988, p. 7). 
121

 Epistemic stance adverbials focus on the truth value of the proposition, commenting on factors such as 

certainty, reality, sources, limitations, and precision of the proposition:‖ (BIBER et al, 1999, p. 764). 
122 ―Stance adverbials fall into three major semantic categories: epistemic, attitude, and style. Epistemic stance 

adverbial and attitude stance adverbials both comment on the content of a proposition. Epistemic markers 

express the speaker's judgment about the certainty, reliability, and Limitations of the proposition; they can also 

comment on the source of the information. Attitude stance adverbials convey the speaker's attitude or value 

judgment about the proposition's content.‖ (BIBER et al, 1999, p. 854). 
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854, tradução nossa). Em relação ao posicionamento adverbial de atitude, eles ―transmitem 

atitude ou juízo de valor do falante sobre o conteúdo da proposição‖ (p. 854, tradução nossa). 

No que tange ao posicionamento adverbial de estilo eles ―descrevem o modo de falar‖ do 

orador (p. 854, tradução nossa). 

Guiamos nossa análise dos dispositivos gramaticais: advérbios, especificamente, os 

terminados em mente, ancorados no exposto nesta seção. 

A seguir, trataremos dos dispositivos gramaticais: adjetivo. 

 

2.4.2.2. Posicionamento: Dispositivo Gramatical - Adjetivo 

 

Expressando uma qualidade ou característica de um ser ou coisa, um adjetivo se 

encaixa, sintaticamente, ao lado de um substantivo. Quando usado para expressar um 

posicionamento, eles parecem controlar a oração subordinada. Segundo Biber et al., (1999), 

os adjetivos que controlam a oração subordinada transmitem um posicionamento que envolve 

três campos semânticos: ―graus de certeza (por exemplo, certos, confiante, evidente); estado 

psicológico afetivo (por exemplo, irritado, feliz, tristes); e avaliação de situação, eventos, etc. 

(por exemplo, adequado, estranho, bom, importante, aconselhável).‖
123

 (p. 671, tradução 

nossa). 

Na figura 12, Biber (2006b), apresenta como as orações subordinadas podem ser 

controladas por adjetivo de posicionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
123 ―The adjectives that control a that complement clause all convey stance, falling into three major semantic 

domains: degrees of certainty (e.g. certain, confident, evident); affective psychological states (e.g. annoyed, glad, 

sad); and evaluation of situations, events, etc. (e.g, appropriate, odd, good, important, advisable).‖ (BIBER et al., 

1999, p. 671). 

Figura 12: Orações Subordinadas Controladas por Adjetivo. 

Fonte: Adaptado a partir da tabela de (BIBER, 2006b, p. 93, tradução nossa). 

 

 

 

 

 

Adjetivo de Posicionamento + oração adjetiva 

- Adjetivo Epistêmico => Envolve o valor de verdade da proposição com comentários 

sobre a segurança, a realidade, as fontes, as limitações e a precisão da proposição. 
                      - Certeza: aparente, certo, claro, confiante, convencido, correto, evidente, falsa, 

impossível, inevitável, óbvio, positivo, seguro, certo, verdadeiro, bem-conhecido. 

                      - Probabilidade [...]: duvidoso, provável, possível, provável, pouco provável. 
- Adjetivos de Atitude=> Expressam a atitude do falante para com o conteúdo da 

avaliação. 

                    - Emoção => medo, impressionado, consciente, preocupado, decepcionado, 

motivado, contente, feliz, esperançoso, satisfeito, chocado, surpreso, preocupado. 
        - Adjetivos de Avaliação=> escala de valores individuais em relação à proposição. 

Incríveis, apropriados, concebíveis, cruciais, essenciais, afortunados, imperativo, inconcebível, 

incrível, interessantes, afortunado, necessário, agradável, notável, incomum, ridículos, estranho, 

surpreendentes, inaceitável, infeliz. 
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Como vimos na figura 12, temos três categorias de posicionamento possível em 

orações subordinadas controladas por adjetivos, são elas: epistêmica, envolvendo o valor de 

verdade da proposição e sua fonte da informação; atitude, relacionados à atitude do falante 

para com o conteúdo expresso e, por fim, adjetivo de avaliação, relacionado com a escala de 

valores do ator linguístico frente ao explicitado. 

Além dessas categorias os autores identificaram outros tipos de atitude / emoção e 

avaliação e, ainda, categorias que envolvem capacidade / disposição e facilidade / dificuldade. 

A figura 13, a seguir, a elucida essas categorias. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Na figura 13, Biber (2006b), apontou que as possíveis categorias de posicionamento 

adjetivo na oração são: epistêmico, atitude / emoção, avaliação, categorias semelhantes às 

explicitadas na figura 12, mas com usos diferentes. Além dessas categorias, na figura 13, 

observamos o acréscimo de mais duas categorias: capacidade / disposição e facilidade / 

dificuldade. 

Nas duas figuras podemos perceber que o posicionamento envolve: quando 

epistêmico, o valor de verdade da proposição e sua fonte da informação; adjetivos de atitude / 

emoção, não só estão relacionados à atitude do ator linguístico para com o conteúdo, como 

explicitam as emoções que a envolvem e que são precedidas pela avaliação do ator linguístico 

fez em relação ao alvo (proposição) da oração como, por exemplo, desapontado e 

Figura13: Posicionamento de Adjetivo Mais a Oração. 
Fonte: Adaptado a partir da tabela de (BIBER, 2006b, p. 93). 

 

- Epistêmico => 

(certeza / probabilidade) adjetivos: oportuna, certa, devido, garantido, responsável, provável, 
propenso, improvável, certeiro 

- Adjetivos de atitude / emoção=> 

Com medo, com vergonha, desapontado, envergonhado, contente, feliz, satisfeito, orgulhoso, 

intrigado, aliviado, arrependido, surpreso, preocupado 
- Adjetivos de avaliação=> 

(in) adequado, ruim / pior, bom / melhor / melhor, conveniente, essencial, importante, interessante, 

necessário, agradável, razoável, parvo, inteligente, imbecil, surpreendente, útil, inútil, razoável, 
sábio, errado 

- Adjetivos de capacidade ou disposição => 

(in) capaz, ansioso, cuidadosa, determinado, ávido, elegíveis, hesitante, inclinado, obrigado, 
preparado, pronto, relutante, (in) dispostos 

 

- Adjetivos de facilidade ou dificuldade => 

difícil, mais fácil, duro, (im) possível, resistente. 
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envergonhado. Na figura treze, os adjetivos de avaliação, expressam uma avaliação (boa, 

agradável) ou atributiva (ruim, agradável); adjetivos de capacidade ou disposição, 

expressando, por exemplo, preparado e relutante, que submerge de um nível semântico 

referente a preparo e adjetivos de facilidade ou dificuldade, expressando a relação entre algo 

fácil ou difícil. 

Nesta seção, discorremos sobre o fundamental uso de posicionamento à luz de Biber e 

Finegan (1988); Biber et al. (1999); Biber (2006a e 2006b) sobre dois dispositivos, lexicais e 

gramaticais, sendo que nos gramaticais, especificamente, refletimos sobre os (ADV*mente) e 

os (ADJ). 

 

2.5. Intersecção de Esferas 

 

Nesta divisão deste documento, encerramos este capítulo explanando sobre a 

intersecção existente entre as áreas envolvidas nesta pesquisa. 

Neste estudo, há um cruzamento entre todas as áreas que adotamos isso é, entre todos 

os níveis de Realidade, a partir dos princípios básicos da Linguística de Corpus, que são: 

 

a) Linguagem Natural; 

Produzida pelo homem e considerada, apenas, o uso de sua Língua Materna, 

neste estudo, Língua Portuguesa. 

b) Evidências de uso Linguístico; 

Extraídas de corpus bem definidos e com objetivos claros de investigação. 

c) Princípios da Linguística de Corpus; 

 

1- Abordagem empirista valorizando as evidências de usos linguísticos; 

 

2- Sistema probabilistic: 

 

A) Os traços linguísticos não ocorrem de modo aleatório: 

i) A linguagem forma padrões que apresentam regularidades; 

ii) Essas regularidades são estáveis em momentos distintos; 

iii) Tais regularidades têm frequência comparável em corpus 

diferente. 

 

B) Variação Sistemática: 

i) Correlacionam-se com variedades textuais, genéricas, 

dialetais e outras. 

 

 

Em, praticamente, todos os campos envolvidos neste estudo, esses princípios básicos 
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estão presentes, exceção apenas para o Direito, fato é que a ferramenta que adotamos para 

etiquetar as classes gramaticais do corpus considera os princípios mencionados tanto no que 

tange às evidências de usos, já que usa corpus em suas análises, quanto ao sistema 

probabilístico, pois considera que os usos do corpus de base da ferramenta podem ocorrer de 

modo semelhante em outros corpora, detectado por pacotes lexicais a partir do corpus de base 

da ferramenta e, portanto, permitindo a etiquetagem gramatical do corpus. Lembramos que os 

etiquetadores atuais se baseiam no conjunto de categorias dos antigos corpora, que eram 

manuais, a exemplo de Quirk et al. (1959), citado neste capítulo. 

Os níveis de Realidade envolvidos no trabalho são:  

 Direito Penal => que forneceu os dados a serem analisados e os conhecimento 

relacionados ao trâmite do processo; 

 Linguística Forense => contribui com a Justiça, justamente, apontando as 

evidências linguísticas extraídas das coletas para fins judiciais e analisando-as 

de modo a acrescentar informações ao conjunto de provas processuais; 

 Linguística de Corpus => forneceu a teoria linguística e a metodologia 

necessária para a análise dos dados recebidos do Direito Penal. 

 

Este trabalho partiu de uma visão do mundo real com base na problemática da 

violência doméstica homicida e tratou dessa questão, em conjunto com todos os níveis de 

Realidade, pela ótica da linguagem e a partir da Linguística de Corpus, na medida em que, 

além dos seus conhecimentos, neste estudo, incorporou novos conhecimentos advindos do 

Direito Penal e Linguística Forense. Nesse mutualismo de conhecimentos, a Linguística de 

Corpus, proporcionará novos conhecimentos. Os benefícios gerados neste estudo podem ser 

sentidos: em primeiro lugar, pela Linguística de Corpus, já que promoveu um novo caminho 

metodológico de análise do posicionamento que envolveu o idioma Português e oitivas 

processuais, o que nos parece ser inédito e outros pesquisadores possam tomar o mesmo 

rumo; em segundo lugar, pela Linguística Forense que poderá ampliar a sinergia que já há 

com a Linguística de Corpus incluindo em seus processos mais uma metodologia e uma visão 

sobre como os depoentes estruturam suas falas e se posicionam diante da ocorrência; e, por 

fim, o Direito Penal pode se beneficiar de novos conhecimentos sobre como o ator linguístico 

oferece declarações a partir de suas perspectivas, entretanto, não em uma visão teórica, mas 

sim com base em evidências extraídas do cotidiano desse campo de atividade. Suas 

habilidades linguísticas podem ser aguçadas proporcionando-lhe uma nova visão de seu 

próprio trabalho. 
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Diante disso, o uso de corpus é indispensável aos estudos daqueles que têm como 

objeto de investigação o homem, verdadeiramente, estudado por meio do uso que faz da 

linguagem verbal em seu cotidiano. Assim, as evidências linguísticas de usos são a fonte que 

permite aos cientistas das Ciências Humanas ampliarem seu entendimento sobre o ser humano 

pelo recorte da linguagem. As evidências armazenadas em corpus configuram-se no ponto de 

interseção dessas áreas, elas são atributos indiscutíveis por seu rigor e sofisticação 

metodológica e sua construção é mediada pelos prescritos na Linguística de Corpus, seja qual 

for o campo de investigação pretendido. 

Neste capítulo, apresentamos a fundamentação teórica da Linguística Aplicada, a 

Linguística de Corpus, Linguística Forense e posicionamento. 

Na próxima parte, discorremos sobre a Metodologia e a Análise de Dados.  
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PARTE 2 - METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 
 

Esta parte do trabalho foi organizada em dois capítulos. 

No capítulo três – Metodologia, apresentamos os procedimentos adotados na pesquisa 

desde os critérios de corte na coleta e o tratamento do corpus até os objetivos e as questões de 

pesquisa.  

No capítulo quatro - Análise de Dados, explicitamos nossa análise dos dados e 

respondemos às questões de pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 
 

Nosso objetivo neste capítulo é o de apresentarmos a metodologia empregada desde a 

coleta até a análise e interpretação dos dados. Na primeira seção deste capítulo, reiteramos 

nossas premissas, nossa pressuposição, os objetivos e as questões que nortearam a pesquisa 

tendo em vista sua importância no processo metodológico. Na sequência, explanamos sobre a 

trajetória percorrida até conseguirmos formular nossos critérios de coleta, como coletamos o 

corpus e os procedimentos de limpeza e tratamento do corpus como, por exemplo, etiquetas 

manuais, a fim de proteger a identidade dos atores linguísticos, e, ainda, expõem a 

composição e o tamanho total do corpus que estudamos. Avançaremos para o final do 

capítulo, discorrendo sobre os procedimentos de análise eletrônica dos dados por meio das 

ferramentas que são específicas da área da Linguística de Corpus e sobre nosso protocolo de 

análise qualitativa. 

 

3.1. Retomadas: premissas, pressuposição, objetivos de estudo, questões de pesquisa, 

proposta de análise e protocolo de análise 

 

Retomamos aqui alguns pontos importantes a fim de mantermos a coesão lógica deste 

estudo, são eles: 

 

Premissas e Pressuposição 

 

Como vimos anteriormente, o papel do Processo Penal é julgar, por exemplo, no 

Tribunal do Júri, os Crimes Contra a Vida, consumados ou tentados, previstos na Parte 

Especial do Código Penal que se desenvolve a partir do sistema acusatório dividido em três 

conjuntos de atores: aquele que faz a acusação, o que defende e o que julga (FUZER e 

BARROS, 2007, p. 875). 

Assim, nossas premissas sobre Processo Penal são que: 

 

1- Em um Processo Penal não se tem acesso direto aos atos em si, mas apenas às 

representações desses atos; 

2- Essas representações são, na maioria, verbais; 

3- A sistemática verbal adotada nas oitivas é a de perguntas e respostas; 

4- As respostas dos depoentes são constituídas por pequenas narrativas 

impregnadas com: (a) o grau de conhecimento deles sobre a ocorrência e (b) 
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com o impacto que a ocorrência causou na vida dos depoentes; 

5- Os atores linguísticos desempenham segundo nossa proposta de análise
124

, 

essencialmente, uma das três funções processuais: (a) acusar, (b) defender e 

(c) julgar; 

6- Os advogados de defesa e acusação podem conduzir o depoente de tal forma 

que ele não consiga manter o papel que se espera dele. 

 

Vimos, também, que nossa pressuposição é que: 

Em um Processo Penal, os atores linguísticos compõem três grupos distintos de acordo 

com sua função processual: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar. As oitivas processuais são 

orientadas de modo a ouvir os participantes a partir desses grupos, sendo que a participação 

daquele que tem a função de julgar é pontual. Porque não se têm acesso aos atos em si, apenas 

às representações deles, os atores optam por usar a linguagem, em especial, a verbal para 

explicitar seu conhecimento sobre as ocorrências em conflito. Ao fazê-lo eles se posicionam 

de modo diferente de acordo com o que acreditam conhecer sobre a ocorrência e, ainda, pelo 

modo como eles impregnam em sua fala o impacto que os fatos tiveram sobre suas vidas. 

Diante disso, há diferenças linguísticas na fala dos atores de acordo com sua função 

processual: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar que podem ser reveladas pela investigação 

linguística do posicionamento. Desvendar essas categorias de usos de posicionamento pode 

elucidar, por exemplo, o perfil da vítima e do réu a partir da versão da acusação e da versão da 

defesa. 

 

Objetivos e Questões de Pesquisa 

 

A partir de nossa pressuposição estabelecemos nossos objetivos com o corpus de 

estudo, são eles: 

 

(A) Revelar os usos de posicionamento explicitando suas categorias em duas classes 

gramaticais; (a) adjetivos e (b) advérbios terminados em mente; 

(B) Descobrir se há diferenças nas marcas de usos de posicionamento de acordo com 

a função processual que o ator linguístico exercer: (a) acusar, (b) defender e (c) 

julgar. 

                                                
124 Nossa proposta de análise é baseada no explicitado no Processo Penal e na estrutura dos dados analisados.  



116 

 

 

 

 

Tivemos dois motivos para escolher essas duas classes gramaticais para estudar, são 

eles:  

 Ao optarmos por essas duas escolhas gramaticais consideramos, para ambas, 

Biber (2006b), no que tange ao fato de que o ator linguístico oferece 

declarações a partir de suas perspectivas particulares. A marcação de 

posicionamento gramatical envolve a expressão de posicionamento em relação 

a alguma outra proposição (p. 87); 

 O primeiro motivo e, apoiados em Biber (2006a e 2006b) e em Biber et al., 

(1999), é que os (ADV*mente) expressam comentários sobre o que está sendo 

dito e como estão falando. Nesse uso de posicionamento há três categorias: 

epistêmica, atitude e estilo. Desejamos descobrir quais são as categorias que 

foram usadas por função e, a partir desses usos, almejamos desvendar o que 

estão falando; 

 O segundo e, ainda apoiados nos atores mencionados, especialmente em Biber 

(2006b), é pelo fato de que, os usos de posicionamento com (ADJ), possam 

revelar categorias importantes que nos ajudem a perceber, por exemplo, como, 

a acusação e a defesa, construíram o perfil da vítima e o do réu, tais como, 

ele/ela era bom, ruim (p.89). 

 

As questões que nortearam este trabalho foram: 

 

1- Quais são as evidências de usos de posicionamento e suas categorias nas classes 

gramaticais dos: (a) adjetivos e (b) advérbios terminados em mente? 

 

2- Há diferenças de usos de posicionamento em relação à função processual que o 

ator linguístico exercer: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar? 

 

Nossa proposta de análise é baseada em nossa crença de que as oitivas que acontecem 

nos tribunais sejam marcadas por usos linguísticos de acordo com a função processual que o 

ator linguístico exerce: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar e, ainda, a de que podem conter 

marcas de usos contraditórias provocadas por advogados da parte contrária à do depoente. 

 

O Corpus: critérios de corte e coleta, tratamento e recorte de análise 
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Conforme mencionamos na Introdução deste trabalho, durante o Mestrado fomos 

despertados para a possibilidade de investigação na área da Linguística Forense e, após a 

defesa, iniciamos uma revisão bibliográfica sobre Direito Penal, e, simultaneamente, a busca 

por um corpus de estudo pelo método de pesquisa de campo.  

A sondagem in loco aconteceu em dois momentos distintos. Na fase I, perdurou por 

três anos e meio e teve duas finalidades: 

a) Entender o funcionamento do Direito Penal, na prática, a fim de complementar 

nosso olhar teórico, a partir da revisão bibliográfica que fazíamos, 

simultaneamente. As observações das atividades dessa esfera promoveram um 

amadurecimento sobre esse novo conhecimento; 

b) Coletar o corpus de estudo. 

Na fase II, acompanhamos as, aproximadamente, trinta horas de julgamento. Mais 

adiante, explanaremos sobre essa etapa. 

Na etapa I da pesquisa de campo, visitamos, na cidade de São Paulo, órgãos que 

acreditávamos, naquele momento, serem ideais para a coleta do corpus, tais como: 

 

 Delegacias de Polícia em alguns pontos diferentes da cidade de São Paulo 

com o objetivo de coletar depoimentos. Entretanto, as condições para esse 

trabalho não eram adequadas obrigando-nos a buscar novos caminhos; 

 O Arquivo Público do Estado de São Paulo,
125

 que mantém um rico acervo 

histórico de documentos oficiais sobre o Estado de São Paulo arquivados 

em um prédio na Zona Norte da cidade com 34.645 metros lineares. Nesse 

local, encontramos documentos muito interessantes, por exemplo, laudos 

médicos forenses que permitiriam muitos estudos sobre as mudanças 

sociais e a variação da linguagem ao longo do tempo. Entretanto, esses 

documentos não atendiam, exatamente, ao desenho do corpus de estudo 

almejado, fato esse, que nos levou a abortar qualquer coleta; 

 Fóruns na capital paulista sem coletar material, entretanto, com muita 

orientação sobre onde encontrar o que procurava. A partir dessas visitas, 

entendemos que seria necessário redirecionar a pesquisa de campo e, 

apesar de não termos coletado o corpus, já que o material não atendia, 

                                                
125 Maiores informações disponíveis em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/institucional/servicos>. 

Acesso em 23 de fev. de 2016. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/institucional/servicos
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exatamente, aos nossos critérios de corte
126

, serviu para redirecionar a 

pesquisa de campo. 

 

Sem dúvida, uma fase importante da pesquisa e, extremamente difícil, que requer 

persistência para superar a maciça impossibilidade de coleta. Entretanto, que ofertou um 

instrumento valioso e inigualável de aprendizado. 

Contudo, após algumas visitas ao Complexo Judiciário Fórum Ministro Mário 

Guimarães, na cidade de São Paulo, a pesquisa de campo frutificou a partir da permissão para 

coletar o processo que estudamos. O Processo Penal escolhido aguardava julgamento com 

agendamento próximo da coleta, o que seria produtivo a fim de compormos o corpus com um 

processo completo. 

Diante disso, iniciamos a etapa II da pesquisa de campo e fomos autorizados a assistir 

o Julgamento que perdurou por três dias adentrando a madrugada. Conforme mencionamos 

em outra parte deste trabalho, o réu era um jogador de futebol e, por isso, ocorreu uma forte 

presença dos meios de comunicação com o qual tivemos contato. A produtividade dessa 

metodologia de pesquisa de campo resultou em muitas anotações pessoais sobre nossas 

observações em relação às vestimentas, gestos, entonações e processos em geral. Novamente, 

essa foi uma experiência exaustiva, porém, única que nos permitiu conversar, informalmente, 

com as inúmeras pessoas que assistiram ao Julgamento, por exemplo, familiares, estudantes 

de Direito, advogados e delegados que acompanharam os trabalhos e muitos repórteres de 

diversas emissoras de televisão. A etapa II foi concluída ao termino do Julgamento e, dias 

após, retornamos ao fórum a fim de coletar as transcrições das oitivas do Julgamento e, assim, 

encerramos a coleta total do corpus.  Nosso objeto de estudo, conforme mencionamos, 

anteriormente, é a totalidade dessas oitivas processuais que aconteceram em dois momentos: 

Audiência Preliminar e Julgamento.  

Ao contrário do que havíamos vivenciado em outros locais que visitamos a fim de 

coletar o corpus, nesse fórum, as possibilidade de coleta eram abundantes. Diante disso, 

redirecionamos nossos critérios de corte tornando-os mais específicos. 

Na próxima divisão trataremos dos critérios de corte. 

 

3.2. Corpus de Estudo: critérios de corte para coleta  

 

                                                
126 Os critérios em questão estão detalhados na seção (3.2.) neste capítulo. 
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Nossos critérios de coleta foram estabelecidos em dois quesitos de triagem: o primeiro, 

pelo tipo de Processo Penal e, o segundo, pela própria documentação. 

 

3.2.1. Tipo de Processo Penal 

 

O objetivo era coletar corpus com as seguintes características: 

 

1- Processos Penais com trâmite de agendamento do Julgamento; 

2- Processos Penais de Violência Doméstica, especificamente, entre casais; 

3- Tipo de violência conjugal: violência doméstica homicida; 

4- Agressor: o cônjuge do gênero masculino;  

5- Vítima: cônjuge do gênero feminino e /ou filhos do casal ou mesmo de apenas um 

dos membros do casal; 

6- Local do crime: residência, preferencialmente, a da vítima, mas sem excluir a do 

agressor; 

7- Mídia: independente da repercussão que o caso tenha atingido; 

8- Que não trâmite em segredo de Justiça; 

9- Que fosse permitida a presença da pesquisadora durante o julgamento. 

 

3.2.2. Documentação 

 

Uma das dificuldades de se compilar o corpus de estudo oriundo de processos é a 

quantidade de informações, nem sempre úteis ao estudo, que uma única página pode conter, 

por exemplo, carimbos, assinaturas, marcas padronizadas, e tantas outras possibilidades. A 

qualidade da imagem de uma folha precisa ser bastante nítida a fim de que o processo de 

digitalização do documento consiga identificar a imagem com sucesso. Há uma relação direta 

entre a nitidez do original e o resultado da digitalização, o que nos levou a estabelecer 

critérios de corte quanto a esse aspecto, conforme segue: 

 

1-  Coletar processos completos cuja nitidez permitisse que o processo de 

digitalização fosse adequado e contribuísse com a compilação do corpus; 

2-  Dedicar particular atenção no que tange à nitidez na parte das audiências, 

Preliminar e Julgamento, já que é nessa parte que a voz dos atores aparece em 

discurso direto; 
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3.2.3. Corpus de Estudo: descrição 

 

Vimos, em outras partes deste trabalho, que nosso corpus de estudo reflete o extremo 

da manifestação de violência que é sua materialidade por meio do homicídio. O corpus aqui 

investigado é oriundo de um processo que trata dessa manifestação, isto é, de homicídio. 

Debruçamo-nos, puramente, nas representações concretizadas na linguagem verbal usada no 

ambiente forense que visou solucionar o conflito em questão. 

O processo estudado foi composto por seis volumes que contêm: toda a fase de 

investigação e depoimentos na Delegacia, perícias, provas documentais, fotografias, oitivas 

das testemunhas em três momentos, Delegacia, Audiência Preliminar e Julgamento e, 

também, a sentença proferida pelo Juiz após o Julgamento no Tribunal do Júri, perfazendo um 

total de 1.927 folhas com um total de 299.792 palavras e/ou registros, um corpus de tamanho 

médico, conforme Berber Sardinha, 2004, p. 26. 

Desses seis volumes fizemos um recorte de análise que envolveu as oitivas de dois 

momentos: a Audiência Preliminar e o Julgamento. Excluímos do corpus de estudo os 

depoimentos ocorridos na Delegacia por terem características de discurso indireto. Os 

depoimentos colhidos neste local são registrados na voz do Delegado, isto é, o Delegado 

inquire o depoente e ouve sua resposta fazendo seu entendimento e, a seguir, dita em voz alta 

a resposta ao escrevente, iniciando pela marca ―Que‖. Por exemplo, perguntado como soube 

da ocorrência, o depoente respondeu, a seguir o Delegado dita, [Que, tomou ciência...]. 

Assim, essa interação se dá por discurso indireto, diferentemente, do que aconteceu nas 

oitivas que estudamos, essas são taquigrafadas na íntegra e na voz do ator linguístico, 

pergunta e resposta, isto é, são escritas para registrar a fala das pessoas, exatamente, como 

elas falam não contendo correções de qualquer tipo, por exemplo, idioma ou mesmo coerência 

e coesão. 

Os volumes três e seis concentram os documentos desses dois momentos: Audiência 

Preliminar, volume três com duas partes, e o Julgamento, volume seis mais a ata do 

Julgamento e a sentença proferida ao final do Julgamento. Em seu conjunto, os dois volumes 

compreendem a totalidade do corpus de estudo que contém 125.941 palavras / registros, 

tamanho pequeno-médio, conforme Berber Sardinha, 2004, p. 26. Como vimos, trata-se de 

um recorte do processo total que perfaz 299.792 palavras. Os demais volumes compreendem, 

de modo geral, o andamento do processo.  

Na figura 14, ilustramos o corpus de estudo. 
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Na figura 14, demonstramos que nosso corpus de estudo foi extraído de um Processo 

Penal completo e que denominamos esse corpus de Corpus de Estudos para Linguística 

Forense, doravante (CELF). Como pretendemos coletar mais material para pesquisas futuras, 

identificamos esse processo com ID-01, (CELF_ID_01), que contém 299.792 registros, 

simulado pelo quadrado azul. Esse corpus representa o conjunto completo de documentos do 

processo estudado do qual extraímos nosso recorte de estudo, que foi denominado de 

(CELF_ID_01_a). O acréscimo da letra (a) representa as oitivas que analisamos e que estão 

relacionadas ao ID_01 perfazendo um total de 125.941 registros, ilustrados pela cor vermelha. 

Na cor roxa destacamos que esses registros foram extraídos dos volumes: três, com quatorze 

oitivas de Audiência Preliminar, essas, marcadas em vermelho na linha hierárquica do volume 

três; e volume seis, com onze oitivas de Julgamento, essas, também marcadas em vermelho na 

linha hierárquica do volume seis e, ainda, que nos dois casos, o local onde as oitivas 

aconteceram foi o fórum, destacado de amarelo. Nos balões bancos a palavra nada indica que 

nada foi incluído no corpus de estudo que fosse oriundo desses volumes. 

A relação estatística entre o (CELF_ID_01) e o (CELF_ID_01_a) pode mais, 

claramente, ser observada por meio de gráfico. 

CELF_ID_01 
299.792

V1

Nada

V2

Nada

V3

14 oitivas

Fórum

Audiência 
Preliminar

V4

Nada

V5

Nada

V6

11 oitivas

Fórum

Julgamento

CELF_ID_01_a

125.941

Figura 14: Corpus de Estudos para Linguística Forense. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na figura 15, destacamos essa relação estatística entre o (CELF_ID_01) e o 

(CELF_ID_01_a). 

 

 

 

 

 

Na figura 15, podemos observar o (CELF_ID_01) contendo 299.792 registros em 

relação ao (CELF_ID_01_a), nosso escopo de estudo. Representado em azul e equivalendo a 

58% do total de registros, temos os 173.851 registros não analisados neste estudo. Os registros 

que foram analisamos correspondem aos 42% restantes que representam o (CELF_ID_01_a) 

e perfazem 125.941 registros, ilustrado de amarelo neste gráfico. 

Os dados quantitativos representados neste gráfico indicam a possibilidade total que os 

atores linguísticos estudados nesta pesquisa tiveram de fazer uso da palavra, em atividades de 

oitivas processuais, e, portanto, também representam as oportunidades que eles tiveram de 

usar o posicionamento, independente de qual seja sua função processual.  

Embora a fatia que estudamos do (CELF_ID_01) seja de 42%, na verdade, estudamos 

um corpus 100% representativo, já que do conjunto processual do (CELF_ID_01), isto é, de 

um processo completo de Crimes Contra a Vida, esses 42%, (CELF_ID_01_a), 

correspondem a 100% dos usos em atividade de oitiva. Assim, e considerando nosso recorte 

de estudo, nosso corpus é 100% representativo. 

A partir do (CELF_ID_01_a) fizemos nosso recorte de classe gramatical a ser 

investigada neste momento, os (ADV*mente) e os (ADJ), que corresponde a 2.935 registros 

58%

42%

NÃO ANALISADOS

(CELF_ID_01_a) 

Figura 15: Escopo de Análise. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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do (CELF_ID_01_a). 

Conforme mencionamos na Introdução, nosso Projeto de Pesquisa foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da (PUC-SP) – Sede Campus Monte Alegre - tendo sido 

aprovado por esse comitê. Diante dessa aprovação, iniciamos a compilação do corpus 

conforme descreveremos na próxima divisão. 

 

3.2.4. Tratamento do Corpus 

 

Os procedimentos de tratamento do corpus foram os seguintes: 

1- Digitalização das 1.927 folhas, ou seja, de todo o processo; 

2- Conferência de cada folha, palavra por palavra, com o original; 

Muitas partes do original não foram reconhecidas na digitalização por serem 

carimbos, assinaturas, formulários e outros elementos que provocaram ruídos na 

leitura eletrônica. Diante disso, digitamos, manualmente, quase todo o conteúdo, 

com exceção das oitivas da Audiência Preliminar e do Julgamento, que obtiveram 

melhor reconhecimento, o que facilitou bastante o processo de tratamento, não 

obstante tivéssemos que digitar uma boa quantidade de páginas do processo 

completo. Assim, ainda que a tecnologia eletrônica tenha ajudado no processo de 

transformação do original em eletrônico, isso só ocorreu com eficácia em uma 

parcela inferior à metade do total. O procedimento adotado com as demais porções 

que foram pouco reconhecidas na digitalização foi o de copiar seu conteúdo no 

editor de texto, manualmente;  

3- Após a verificação completa do eletrônico, fizemos um controle de qualidade que 

consistiu de nova leitura, comparando cópia com original; 

4- Embora o conteúdo do processo seja, legalmente, público, o que nos permitiria 

usá-lo sem proteger qualquer dado, em respeito aos envolvidos, optamos por 

mantermos suas identidades preservadas. Então, trocamos qualquer nome ou 

informação por etiquetas, por exemplo, ao invés de usarmos o nome da vítima 

adotamos a etiqueta < V > em todas as vezes que ele foi usado nas 1.927 folhas do 

processo, tendo sido adotado o mesmo procedimento para 100% dos participantes, 

cada qual com sua própria etiqueta de identificação; 

5- Após esse processo, e a fim de submetermos o corpus às ferramentas de análise 

específicas da Linguística de Corpus, salvamos os arquivos, individualmente, em 

T.x.T.. 
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3.2.5. Procedimentos de Análise de Dados 

 

A análise do posicionamento proposta por Biber e equipe considera uma classificação 

dos dados por semelhança estabelecida a partir das classes gramaticais usadas no corpus 

investigado. Adotamos a ferramenta eletrônica PALAVRAS para etiquetar nosso corpus de 

acordo com as classes gramaticais que os atores linguísticos usaram.  

Conforme descrevemos na Fundamentação Teórica deste trabalho, o que essa 

ferramenta, PALAVRAS, faz é reunir duas áreas, Ciências da Computação e Linguística, para 

analisar, eletronicamente, as classes gramaticais do idioma Português na variação usada no 

Brasil marcando o corpus, palavra por palavras, de acordo com sua função sintática, 

semântica e categorias gramaticais e atribuindo uma etiqueta gramatical a cada palavra / 

registro do corpus considerando as palavras ao seu redor. 

O resultado desse procedimento de etiquetagem gramatical do corpus foi analisado 

registro por registro conforme segue: 

 

Protocolo de Análise de Dados 

 

Estabelecemos o protocolo a seguir a fim de atingirmos nossos objetivos e 

respondermos às questões de pesquisa mantendo o mesmo padrão de análise para cada um dos 

2.935 registros analisados e anotados.  

 

1- Classificação por semelhanças baseadas em: 

a) Funções processuais: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar; 

b) Recorte de análise por classes gramaticais: (ADV*mente) e (ADJ); 

c) Anotação de usos de posicionamento: sim => (Y) e não => (N); 

d) Nos casos de sim (Y) foram identificadas as categorias de usos, por 

exemplo, epistêmica, avaliativa e atitude. 

 

2- Análise do posicionamento a partir das definições de Biber et al. para 

(ADV*mente) e (ADJ): 

a) Consideramos o contexto de uso; 

b) Há usos de palavras carregadas de valor? Sim => prosseguimos com a 

análise e não => anotamos o registro como (N); 
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c) As palavras carregadas de valores foram usadas para tecer comentário? 

Sim => prosseguimos com a análise e não => anotamos o registro como 

(N); 

d) O comentário com palavras carregadas de valores sejam elas positivas ou 

negativas, expressaram: avaliação, atitude, sentimentos, capacidade / 

disposição, facilidade / dificuldade, epistêmico, estilo, honestamente, 

geralmente, certamente, realmente, possibilidade / talvez, incrivelmente e 

surpreendentemente? Se sim anotamos a categoria e prosseguimos com a 

análise; 

e) O registro de análise estava ligado a que palavra? Por exemplo, o registro 

[agressiva] significa que alguém se comporta ou se comportou desse 

modo, então, o registro está ligado a uma marca linguística que quando 

identificada, revela o escopo do posicionamento, tal como; a vítima foi 

[agressiva] / o réu foi [agressivo], isto é, nesse caso, o sujeito liga-se ao 

posicionamento como seu alvo / proposição da oração, geralmente, 

relacionado a uma oração subordinada. A palavra foi identificada na 

análise pela expressão [o registro está relacionado a]. 

f) Definimos as categorias de posicionamento com base em Biber et al. do 

modo como expusemos no item 1- (d) e listadas em 2- (d); 

g) Segundo Biber et al., é preciso identificarmos o que cada categoria 

expressa e, para tanto, seguimos o explicitado por ele e nossa anotação na 

análise foi [e expressa]. 

 

3- Classificação por diferenças baseada em: 

a) Dados quantitativos das evidências de usos de posicionamento por função 

processual. 

 

Conforme vimos, nosso corpus de estudo foi composto por transcrições das oitivas e, 

por isso, as porções dessas transcrições analisadas nem sempre foram de fácil interpretação, já 

que são registros de falas do modo como ocorrem, em algumas partes dessas falas, por 

exemplo, há falta de coesão entre as partes na estrutura da fala. Nesses casos a interpretação 

dos dados não foi fácil e, em alguns casos, marcamos o registro como (N) devido ao grau de 

prejuízo no entendimento que essas quebras geraram. 

Neste capítulo apresentamos a metodologia de pesquisa empregada neste estudo e a 
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descrição do corpus, bem como a especificação dos procedimentos de coleta e análise dos 

dados.  

No capítulo a seguir apresentamos e analisamos os dados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Neste capítulo apresentaremos os dados analisados e interpretados respondendo a cada 

uma das questões de pesquisa que nortearam nossa investigação. Na primeira seção, nosso 

foco será a distribuição dos dados por função processual, seus atores linguísticos e a 

representatividade dos dados por função. Na segunda e terceira seção, responderemos às 

questões de pesquisa. Encerramos o capítulo com uma discussão crítica dos resultados. 

 

4.1. Nossos Dados: funções processuais e atores linguísticos 

 

Vimos, Anteriormente, que nosso corpus de estudo, (CELF_ID_01_a), contém um 

total de 125.941 registros que receberam anotações por: funções processuais, classes 

gramaticais e etiquetas manuais de proteção dos atores linguísticos. Nessa seção, veremos a 

interpretação desses dados a partir do posicionamento nas duas classes gramaticais que 

selecionamos para esse fim, (ADV*mente) e (ADJ), identificando suas categorias e o que 

elas expressam. 

 

Distribuição Por Função Processual 

 

Na figura 16, podemos observar o total de registros do (CELF_ID_01_a), 

distribuídos a partir das três funções processuais: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar com suas 

respectivas porcentagens de registros em relação aos 125.941 registros, isto é, 100% dos 

registros disponíveis para análise. 

 

 

 

 

 

ACUSAR

38.012

30,18%

DEFENDER

75.475

59,93%

JULGAR

12.454

9,89%

Figura 16: Escopo de Análise Por Função: dados estatísticos. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados. 
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Na figura 16, a cor amarela ilustra a porção representada pelos atores linguísticos que 

compõe o rol dos atores que tem a função de julgar e que usaram 12.454 registros do total das 

125.941 oportunidades de fazê-lo, isto é, a probabilidade de usos de posicionamento dessa 

função foi de 9,89% em relação aos 100% do total de registros possíveis. A cor verde 

representa a fatia dos falantes que pertencem ao rol daqueles que tem a função de acusar e que 

tomaram a palavra por 38.012 vezes, isto é, a probabilidade de usos de posicionamento dessa 

função foi de 30,18% em relação aos 100% de oportunidades possíveis. Com a cor azul 

destacamos os usos daqueles que tem a função de defender e que fizeram uso da palavra por 

75.475vezes, isto é, a probabilidade de usos de posicionamento dessa função foi de 59,93% 

em relação aos 100% de oportunidades possíveis. 

As diferenças nas porcentagens de usos entre as funções processuais revelaram os usos 

de cada função em relação às oportunidades que todos os participantes das três funções 

tiveram de falar em dois momentos muito importantes do Processo Penal: Audiência 

Preliminar e Julgamento. A partir desses dados, verificamos a probabilidade de usos de 

posicionamento de cada função e podemos perceber que há diferenças entre as funções. 

Na Introdução e no capítulo de Fundamentação Teórica deste trabalho vimos que o 

papel do Processo Penal é o de julgar crimes, por exemplo, como os que estudamos aqui e, 

ainda, que a sistemática desse trâmite é acusatória sendo dividido em três funções: a) acusar; 

b) defender e, c) julgar (FUZER e BARROS, 2007, p. 875), o que confirmou uma de nossas 

premissas sobre o Processo Penal. Nossa pressuposição foi que haveria diferenças de usos em 

relação a essas funções. O aspecto estatístico quanto ao uso de registros por função é uma 

dessas diferenças e revela, a partir do corpus de estudo, qual é a característica de exposição 

linguística de cada função processual em termos de probabilidade de usos de posicionamento, 

neste processo. As diferenças encontradas foram: 

 

a) Função acusar => observamos um uso de 30,18% do total o que representou um 

uso de 29,75% a menos do que os usos da função defender; 

b) Função defender => registrou 59,93% do total de usos o que representou 29,75% a 

mais de usos do que a função acusar e 50,04% a mais do que a função julgar. A 

diferença entre a função defender com a somatória das funções, acusar e julgar, 

que perfazem 40,07% juntas, é de 19,86% a mais do total possível de usos. 

Resumindo, a função defender usou 19,86% a mais de registros do que as funções 

acusar e julgar; 

c) Função julgar => registrou 9,89% do total de usos o que representou 20,29% a 
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menos do que a função acusar e 50,04% a menos do que a função defender. 

Considerando a somatória das funções, acusar e defender, esses 9,89% de usos da 

função julgar corresponderam a uma diferença de 90,11% a menos de usos do total 

possível de registros. Resumindo, a função julgar teve um usou linguístico de 

90,11% a menos de registros em relação à somatória das demais funções juntas.  

 

Assim, o que os dados estatísticos revelaram foi que as duas funções, acusar e 

defender, que estão no mesmo nível de igualdade em um processo (FUZER e BARROS, 

2007), fizeram um uso quantitativo bastante diferente da fala frente aos registros possíveis. A 

função defender se apropriou por mais vezes da palavra do que as demais, incluída aí a função 

julgar, e isso parece se justificar pelo maior número de atores linguísticos dessa função, doze, 

em relação às demais, função acusar com nove atores, e função julgar com dois atores. Ainda 

que considerada a justificativa da diferença de usos pelo número de atores a maior para a 

função defender, mesmo assim, essa diferença é acentuada. 

A relação entre as possibilidades de uso e o que a função julgar, de fato, utilizou é 

bastante significativa. O que parece ser justificado pelo fato de que o usual desse ator 

linguístico é manter-se como observador e moderador dos debates sempre que possível. 

Diferentemente, a função acusar que tem o papel de apresentar a denúncia acusando o réu do 

crime e expondo as provas de seus atos por diversos meios, inclusive pelos depoentes que 

convoca o que, por si só, requer maior uso linguístico do que a função julgar. Maior diferença 

ainda, se apresentou em relação à função daquele que tem o papel de argumentar contra a 

acusação direcionada ao réu, assim, mesmo sendo, neste processo, representada por maior 

número de atores linguísticos tomou a palavra por mais vezes do que as demais funções no 

afã de inocentar o réu. Entretanto, a quantidade de usos dos registros não foi suficiente para 

garantir que o réu fosse inocentado e, portanto, a função acusar com menor quantidade de 

usos de registros e menor quantidade de atores linguísticos obteve maior êxito em suas 

intenções. 

Em síntese, os dados revelaram que há diferenças nas quantidades de usos linguísticos 

por função processual em relação ao total de possibilidades de usos. Tais diferenças 

representam a probabilidade de usos de posicionamento de cada função processual.   

 

Atores Linguísticos 

 

Nesta divisão, nosso objetivo é o de apresentar a distribuição dos atores linguísticos 
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por função. 

Conforme mencionamos em outras partes deste trabalho, principalmente, no capítulo 

de Metodologia, buscamos proteger as identidades dos atores linguísticos por meio de 

etiquetas de proteção inseridas, manualmente, no corpus de estudo, (CELF_ID_01). 

Repetimos que essa prática é um sinal de respeito a todos os envolvidos no processo que 

estudamos. Diante disso, revemos a lógica que foi adotada para identificar os dois momentos 

do processo em que ocorreram as oitivas. A Audiência Preliminar foi identificada pela letra 

(a) e o Julgamento pela letra (j), assim, as etiquetas < Ta2 > e < Tj5 > exemplificam o resultado 

final dessa lógica sendo que deve ser interpretada como testemunha de audiência dois, para a 

primeira etiqueta, e testemunha do Julgamento cinco, no segundo exemplo. 

Os atores linguísticos serão apresentados a partir de suas funções, foram eles: 

 

a) Função Acusar => Os dois tipos de atores, profissionais e testemunhas, foram 

inseridos no corpus de estudo. O Promotor e o Assistente do Promotor são 

advogados que têm a função que é a de acusar o réu. Cabe a eles apresentar as 

provas daquilo que estão acusando e, para tanto, usam todos os recursos 

necessários, inclusive depoentes. Além desse papel, também devem ficar atentos 

aos movimentos daqueles que tem a função de defender. Neste processo, os atores 

que compuseram o conjunto da função acusar foram: Promotor, representando o 

Estado e com papel acusatório, Assistente de Acusação, representando a família da 

vítima e com papel de auxiliar o Promotor e sete testemunhas que foram ouvidas 

em dois momentos do processo, com exceção para as testemunhas < Ta1 > e < Ta9 

> que só prestaram depoimento na Audiência Preliminar, e para a testemunha < Tj4 

> que só participou do Julgamento. Segue a relação completa de atores 

linguísticos:  

 Promotor; 

 Assistente do Promotor; 

 < Ta1 >; 

 (< Ta2 > e < Tj5 >) ouvido nos dois momentos; 

 (< Ta3 > e < Tj1 >) ouvido nos dois momentos; 

 (< Ta4 > e < Tj2 >) ouvido nos dois momentos; 

 (< Ta10 > e < Tj3 >) ouvido nos dois momentos; 

 < Ta9 >; 

 < Tj4 >. 
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Seguimos a mesma identificação apontada pelas estenotipistas oficiais do fórum 

ao transcreverem as oitivas. Assim, todas as testemunhas dessa função foram 

classificadas no conjunto de atores linguísticos como Depoentes de Acusação, 

doravante, (DA). Sabemos quem é esse depoente de acusação a partir da nossa 

etiqueta de proteção. Assim, todas as vezes que mencionarmos (DA) em nossas 

análises será em referência a esse conjunto de depoentes que tiveram a função 

processual de acusar o réu e, portanto, suas versões dos fatos apontam para a 

culpa do réu. 

 

b) Função Defender => Os atores linguísticos que compuseram a função de defender 

foram: na Audiência Preliminar: três advogados, seis testemunhas e o depoimento 

do réu e, no Julgamento: os mesmos três advogados e cinco testemunhas mais um 

depoimento do réu. Igualmente, ao que aconteceu com a função, acusar essas 

oitivas da função defender foram classificadas pelas estenotipistas como 

Depoentes de Defesa (DD) e os três advogados foram classificados com o mesmo 

rótulo (Def.). Os (DD), são os atores que têm o papel de defender o réu, assim, 

suas versões sobre a ocorrência marcam a inocência do réu. A seguir, expomos a 

relação completa de atores dessa função: 

 Def. - Três advogados de defesa; 

 < Ta7 >;  

 (< Ta11 > e < Tj6 >) ouvido nos doi smomentos; 

 < Ta12 >; 

 (< Ta14 > e < Tj8 >) ouvido nos dois momentos; 

 < Ta16 >; 

 (< Ta19 > e < Tj9 >) ouvido nos dois momentos; 

 < Tj7 >; 

 < Tj10 >; 

 < Ra > e < Tj > ouvido nos dois momentos. 

 

c) Função Julgar => contou com dois atores linguísticos, uma Juíza na Audiência 

Preliminar e um Juiz no Julgamento, sendo os números de usos da figura 16 

coerentes com o que se vê na teoria sobre a função de um Juiz, ser imparcial em 

seu julgamento, delegando ao acusador e a defesa maior espaço oratório. A seguir, 
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expomos as etiquetas que correspondem a esses atores linguísticos: 

 Juíza da Audiência Preliminar < Ja >; 

 Juiz do Julgamento < Jj >. 

 

Representatividade do Escopo de Estudo 

 

Como vimos, o (CELF_ID_01_a) contém 125.941 registros que foram etiquetados, 

eletronicamente, por meio da ferramenta PALAVRAS. O objetivo desta ferramenta é o de 

colocar etiquetas em cada registro de acordo com suas classes gramaticais que são 

determinadas pelo uso que cada registro teve no corpus de estudo. No capítulo de 

Metodologia descrevemos o recorte de análise efetuado a partir dos estudos de Biber e sua 

equipe apresentando nossa fatia de investigação que foi composta por duas classes 

gramaticais, (ADV*mente) e (ADJ). 

Na figura 17, demonstramos a representatividade da nossa fatia de análise 

considerando as duas classes gramaticais mencionadas em relação ao (CELF_ID_01_a). 

 

 

 

 

 

 

Na figura 17, a partir do (CELF_ID_01_a) com 125.941 registros temos: ilustrado 

em azul os 97,67% de registros não analisados que correspondem às classes gramaticais que 

não foram escolhidas para este estudo. A cor vermelha é referente à fatia mais fina e 

proeminente do gráfico, representa a classe gramatical dos (ADV *mente) e a cor verde 

marca os (ADJ), selecionados para análise e que, juntos, perfazem um total de 2.935 registros 

que equivalem a 2,33% do (CELF_ID_01_a). 

(ADJ)

2.636

2,09%

(ADV*mente)

299

0,23%

Não 

analisados

123.006

97,67%

Figura 17: Representatividade do Escopo de Análise. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados. 

 

 

Analisados 

2.935 

2,33% 
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Neste gráfico notamos que o percentual de registros não analisados é superior ao de 

registros analisados. Entretanto, trata-se de um corpus que é representativo do que nos 

propusemos a estudar, isto é, ele representa 100% dos usos das duas classes gramaticais que 

estudamos, (ADV*mente) e (ADJ), que são oriundas de 100% das oitivas processuais do 

Processo Penal aqui estudado nos dois momentos selecionados, Audiência Preliminar e 

Julgamento. Desse modo, o resultado de nossa análise está circunscrito a esse processo. 

 Na figura 18, ilustramos a distribuição quantitativa de nossa fatia de análise. 

 

 

 

 

 

Na figura 18, a cor amarela representa os (ADV*mente) que foram analisados e que 

correspondem ao total de 299 registros com 10,19% de representatividade da fatia investigada 

que perfaz 2.935 registros, isto é, a probabilidade de usos de posicionamento dos 

(ADV*mente). Na cor azul destacamos os (ADJ) com 2.636 registros o que equivale a 

89,81% dos registros analisados, isto é, a probabilidade de usos de posicionamento dos 

(ADJ). 

Nesta divisão apresentamos os dados gerais do (CELF_ID_01_a). 

Nas duas seções a seguir, responderemos às questões de pesquisa.  

 

4.2. Primeira Questão de Pesquisa 

 

Nesta parte do trabalho, responderemos a questão de pesquisa número um.  

Na seguinte, 4.3., responderemos a segunda questão de pesquisa. As duas porções 

deste texto foram estruturadas do seguinte modo: primeiro por semelhanças no que tange às 

classes gramaticais analisadas, (ADV*mente) e (ADJ) e expostas nessa ordem e, segundo, 

também por semelhança, pelas funções processuais: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar, 

(ADJ)

2.636

89,81%

(ADV*mente) 

299

10,19%

Figura18: Distribuição da Fatia de Análise: (ADV*mente) e (ADJ). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados. 
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também nessa ordem, que representam os atores linguísticos. Em cada subdivisão das funções 

processuais, apontamos as categorias de posicionamento. Ao final, respondemos às questões 

de pesquisa.  

Para respondermos a segunda questão de pesquisa, expusemos as categorias de 

posicionamento a partir de suas diferenças. 

Retomamos nossa primeira questão de pesquisa que é: 

 

1- Quais são as evidências de usos de posicionamento e suas categorias nas classes 

gramaticais dos: (a) adjetivos e (b) advérbios terminados em mente? 

 

Conforme mencionamos, apresentaremos nossas respostas a partir das classes 

gramaticais investigadas apontando as evidências de usos de posicionamento por função e, a 

seguir, dissecaremos as funções em suas mínimas partes que são os atores linguísticos que 

compõem cada uma dessas funções processuais. 

Neste capítulo e na Metodologia, vimos que nosso recorte de análise envolve duas 

classes gramaticais, (ADV*mente) e (ADJ), que foram usadas pelos atores linguísticos ao 

longo do processo de acordo com suas funções processuais em: (a) acusar; (b) defender e (c) 

julgar. Os dados foram mantidos separados, assim como no original, isso é, por oitivas que 

aconteceram nos dois momentos distintos do processo, Audiência Preliminar e Julgamento. 

Os depoentes de cada oitiva respondem às questões das duas partes do processo, acusação e 

defesa e, ainda, podem ser inquiridos pelo Juiz. Mantivemos as entradas das falas de acordo 

com as anotações oficiais das estenotipistas do Tribunal do Júri a fim de podermos identificar 

os atores linguísticos e suas falas, por exemplo, A, AMP, que identificam o Assistente do 

Ministério Público que tem a função de acusar o réu, porém os depoentes foram, todos, 

identificados pela etiqueta (D.:) e a origem de cada fala deles pode ser verificada pelo arquivo 

que a registrou, por exemplo, (A_VOLUME_3_AUDIENCIA_Ta1.txt.txt.utf8.tagged.txt) 

representa em qual momento do processo o corpus foi coletado, audiência, quem é o 

depoente, < Ta1>, e que, nesse corpus, representa a testemunha < Ta1>. Assim, essa é a lógica 

que usamos para identificar cada um dos atores linguísticos nesta análise, porém resumindo a 

informação ao essencial, ou seja, ao invés de escrever toda a identificação como no exemplo 

acima nossa identificação será < Ta1> conforme mencionamos na descrição dos atores 

linguísticos. A seguir iniciaremos a análise. 

 

4.2.1. Análise: (ADV*mente) 
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Nossa análise do posicionamento é tripartida por função, (a) acusar, (b) defender, e (c) 

julgar, e segue o exposto por Biber e Finegan (1988) e Biber (2006a e 2006b). A partir dessa 

teoria estabelecemos o protocolo de análise que mencionamos no capítulo de Metodologia e 

que, portanto, sua lógica estará presente nesta exposição da análise. 

Na figura 19, ilustramos a representatividade dos usos de posicionamento dos 

(ADV*mente). 

  

 

 

 

 

 

Na figura 19, demonstramos que extraímos dos 125.941 registros, (CELF_ID_01_a), 

os 299 usos de (ADV*mente), isto é, as probabilidades de usos de posicionamento dessa 

classe gramatical. O resultado da análise indicou que: oitenta e cinco usos, marcados de 

amarelo, não eram posicionamento e 214 registros, representado de azul, tinham sido usados 

como posicionamento. 

A distribuição dos 214 usos de posicionamento por função processual evidenciou que: 

 

a) Função Acusar     => teve 91 usos de posicionamento; 

b) Função Defender => teve 112 usos de posicionamento; 

c) Função Julgar      => teve 11 usos de posicionamento.  

 

Embora as diferenças sejam o objeto de estudo da questão dois, uma análise preliminar 

desses dados pode revelar informações importantes quanto aos atores que usaram 

determinadas categorias de posicionamento. Desse modo, esses dados foram isolados para 

(ADV*mente) e anotados como (sim) para o uso de posicionamento e revelaram que há uma 

NÃO

85

28%

SIM

214

72%

Figura 19: Representatividade de usos de posicionamento: (ADV*mente). 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados. 
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diferença na quantidade de usos de posicionamento nessa classe gramatical, conforme 

apontamos acima. O detalhamento desses usos por atores revelou que: 

 

a) Função Acusar => dos noventa e um usos de posicionamento, os maiores ou 

iguais a dez foram: < Tj10 > com dezoito usos e < P > com dez usos. Os demais 

usos foram em quantidades equilibradas e não superior a nove usos de 

posicionamento por ator. Cruzando os dados de atores linguísticos que 

participaram das duas oitivas processuais os resultados foram:  

 

 (< Ta3 > e < Tj1 >)127 são a mesma pessoa ouvida nas duas oitivas, 

consanguíneo da vítima, cuja somatória do posicionamento perfaz vinte 

usos;  

 (< Ta4 > e < Tj2 >), Trata-se da mesma pessoa ouvida nas duas oitivas, 

família não consanguíneo da vítima, cuja somatória do posicionamento 

perfaz dezesseis usos; 

 A soma dos usos de familiares da vítima perfaz trinta e seis usos de 

posicionamento, isto é, 39,56% do total de usos de posicionamento dessa 

função processual. 

 A soma dos trinta e seis usos dos familiares da vítima com < Tj10 > com 

dezoito usos e < P > com dez usos perfaz sessenta e quatro usos ou 70,32% 

do total de usos dessa função. 

Desse modo, os dados revelaram que boa parte do uso de posicionamento dessa 

função está concentrada nos usos de quatro atores linguísticos, dois familiares e 

dois profissionais, isto é, apenas quatro pessoas foram os responsáveis por 70,32% 

dos usos de posicionamento de (ADV*mente) na função acusar. 

b) Função Defender => dos 112 usos, quarenta e quatro, isto é, 39,29% dos usos 

foram do réu e os outros sessenta e sete ou 59,82% dos usos foram distribuídos 

pelos demais atores na quantidade máxima de dez usos por ator, exceção para < Tj8 

>, com onze usos ou 9,82% dos usos; e (< Ta19 > e < T9 >) com vinte e um usos ou 

18,75% dos usos. Vemos que apenas o uso do réu correspondeu a 39,29% do total 

de usos de posicionamento dessa função. Somados com os dois outros atores temos 

mais trinta e dois usos ou 28,57%. A soma dos três atores com maior desempenho 

                                                
127 Os atores que estão entre parênteses correspondem ao mesmo depoente ouvido na Audiência Preliminar e no 

Julgamento e, por essa razão, há duas etiquetas para cada ator. 
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perfaz setenta e seis usos ou 67,86% de todos os usos de posicionamento dessa 

função.  

 

*Os dados quantitativos em comparação com as duas funções, acusar e defender, 

foram suficientes para revelar que a quantidade de usos de posicionamento, a 

maior para a função defender, não pode ser justificada pelo maior número de 

atores, conforme imaginávamos inicialmente. Na verdade, as evidências indicaram 

que o desempenho de três atores da função defender foram os responsáveis por 

essa diferença, são eles: o réu, um membro da família do réu e um funcionário 

público. 

*Segundo Biber e Finegan (1988) e Biber (2006a e 2006b), é importante 

considerarmos o contexto de uso ao analisarmos o posicionamento. Diante dos 

dados revelados acima e da teoria mencionada, essas informações devem somar-se 

a dois fatos: primeiro, que o réu lutou por ser considerado inocente embora tenha 

sido vencido e fora condenado, conforme mencionamos neste trabalho e, segundo, 

os dois atores, < T8 > e < T9 >, foram acusados de perjúrio ao final do processo.  

c) Função Julgar => conforme já mencionamos, nessa função há dois atores, dois 

juízes, uma Juíza para a Audiência Preliminar e um Juiz para o Julgamento. A 

Juíza usou o posicionamento por sete vezes e o Juiz o fez por quatro vezes do total 

de onze usos. Parece haver um equilíbrio entre os usos com três usos a maior para 

a Juíza.  

  

Em síntese, os dados estatísticos dos usos de posicionamento por meio da classe 

gramatical (ADV*mente) e por função processual confirmaram as características da 

linguagem mencionadas, anteriormente. Entretanto, no que tange à função defender, com uso 

maior do que a função acusar, nossa justificativa de que poderia ser em virtude de a função 

defender ter maior número de atores, não se confirmou. Pelo contrário, o que ficou evidente 

foi que essa diferença ficou concentrada no desempenho de apenas três atores linguísticos na 

função defender, e, para a função acusar, em apenas quatro atores. Desse modo, a quantidade 

de atores dessas funções não influencia nos usos de posicionamento, conforme mencionamos 

acima, o que, de fato, influenciou nesses usos foi o desempenho de alguns atores linguísticos. 

A importância de se identificar esses usos antes da análise qualitativa é que, segundo 

Biber e Finegan (1988) e Biber (2006a e 2006b), faz-se necessário considerar o contexto de 

uso do posicionamento linguístico. Os dados apontaram para uma quantidade maior de usos 
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advindos de uma única função que foi defender e que, por sua vez, teve sua principal 

representatividade em três atores: o réu, um membro da família do réu e um funcionário 

público, o que, neste processo, pode indicar uma estratégia linguística para inocentar o réu. 

Tal possibilidade precisa ser observada no momento de análise do posicionamento a fim de 

que possa ser confirmada ou negada. 

Para a etapa qualitativa, fomos investigar os usos mencionados acima, 

individualmente, isto é, os usos por ator linguístico. A seguir, apresentamos nossa análise das 

categorias de posicionamento por função e ator linguístico. 

 

Função Acusar 

 

Vimos anteriormente que, na função acusar, os noventa e um usos de posicionamento 

foram compostos por nove atores, são eles: Promotor, com dez usos, Assistente do Promotor, 

com dois usos, e, sete Depoentes de Acusação (DA), com setenta e nove usos, que foram: (< 

Ta2 > e < Tj5 >); (< Ta3 > e < Tj1 >); (< Ta4 > e < Tj2 >); (< Ta10 > e < Tj3 >); < Ta9 >; < Tj4 > e < Tj10 >. 

A partir desses usos de posicionamento identificamos seis categorias de 

posicionamento, conforme ilustramos na figura 20. 

 

 

 

 

 

 

Na figura 20, ilustramos os usos de posicionamento por categoria apresentando o 

valor quantitativo de cada categoria. Iniciando da esquerda para a direita temos: categoria 

4

11

21

8

15

32

Atitude Certamente Epistêmica Geralmente Possibilidade / 
Talvez

Realmente

Figura 20: Categorias de Posicionamento: função acusar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 



139 

 

 

 

atitude com quatro usos, categoria certamente com onze usos, categoria epistêmica com vinte 

e um usos, categoria geralmente com oito usos, categoria possibilidade / talvez com quinze 

usos e, por fim, categoria realmente com trinta e dois usos. Desse modo, a figura revelou a 

representatividade por categoria no corpus de estudo. 

Mencionamos acima que, a função acusar teve uma representatividade total de usos de 

posicionamento de noventa e um registros. A soma das quatro maiores fatias, isto é, um 

recorte das quatro categorias mais representativas equivaleu a setenta e nove usos de 

posicionamento nessa função ou 86,81%, sendo que, dessa seleção de categorias os atores 

linguísticos foram: dois usos para o Assistente do Ministério Público, nove usos para o 

Promotor e sessenta e oito usos de posicionamento para (DA). As categorias mais 

representativas, conforme figura 20, e, em ordem decrescente, foram: realmente, epistêmica, 

possibilidade / Talvez e certamente, que expressaram, na mesma ordem, maior certeza / 

verdade, o grau de conhecimento ou dúvida do ator linguístico para com a proposição da 

oração, possibilidade e probabilidade e convicção ou certeza. No total geral, isto é, com todas 

as categorias encontradas no corpus de estudo, os depoentes usaram o posicionamento por 

setenta e nove vezes e os usos do Promotor somados com os usos do Assistente do Promotor, 

perfizeram doze usos. 

Cada uma dessas categorias foi identificada com base, principalmente, em Biber e 

Finegan (1988), para quem o posicionamento é ―a expressão declarada de um autor ou orador 

de atitudes, sentimentos, julgamentos ou compromissos sobre a mensagem.‖
128

 (p. 1). 

Segundo Biber (2006b), a análise do posicionamento por escolha gramatical, como é o nosso 

caso, deve considerar o marcador de posicionamento e a proposição que os dispositivos de 

posicionamento enquadram, isto é, seu alvo. Por fim, o autor destacou a importância de 

ponderarmos sobre o contexto de uso ao analisarmos um uso de posicionamento. 

A seguir apresentamos e analisamos as evidências por categorias, conforme segue: 

 

Categoria Atitude 

 

Conforme fundamentação teórica e, segundo Biber (2006b), o posicionamento 

adverbial pode expressar: atitude do falante para com a proposição da oração, emoções, 

conhecimento, desconhecimento, fonte do conhecimento, dúvida e avaliações (p, 92). Para 

                                                
128 Todas as citações desta parte encontram-se no capítulo de Fundamentação Teórica nos dois idiomas, no 

original em Inglês e em nossa tradução para o Português. Nesta parte faremos uso apenas da versão em 

Português que reflete nossa tradução. 
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(BIBER et al., 1999), eles ―transmitem atitude ou juízo de valor do falante sobre o conteúdo 

da proposição‖ (p. 854). 

Segundo Biber (2006b), a categoria de atitude expressa ―a atitude do falante para com 

o conteúdo da avaliação‖, dentre elas, o ator exemplificou expressões de atitude como: 

felizmente e infelizmente. (p, 92). 

No corpus de estudo esta categoria foi usada por quatro atores linguísticos diferentes e 

em todos os usos expressou uma atitude de lamento inferida pelo mesmo marcador de 

posicionamento que foi o registro infelizmente.  

No exemplo a seguir, o ator linguístico < P > explicitou seu desejo de poder continuar 

a leitura, mas sendo-lhe impossível prosseguir. O marcador de posicionamento desse uso foi o 

registro infelizmente que teve como alvo [ter que passar]. É possível percebermos que o 

marcador apontou para um lamento pelo fato de ter que pular uma parte de sua leitura no 

tribunal. O exemplo um é uma categoria que expressou a atitude do ator linguístico de 

lamentar por não poder ler o que desejava. 

 

1- P.: Infelizmente, essa parte dos Dados eu vou ter que passar, porque não se fala de 

algo que não se tem no processo.  

 

Categoria Certamente 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), o advérbio certamente se dá quando ele expressa ―(a 

convicção ou a certeza)‖ (p. 7) do ator linguístico para com uma proposição da oração / alvo 

da oração. 

A categoria foi usada por onze vezes no corpus de estudo pelos seguintes atores: < Ta4 

>; < Tj1 >; < Tj2 >; < Tj4 >; < Tj5 > e < P >. Em todos esses usos revelou a convicção ou o grau 

de certeza expresso pelo ator linguístico em relação à proposição da oração / alvo da oração, 

conforme exemplos (2); (3) e (4), a seguir: 

 

2- DA.: Não, eu faço exatamente o que o Juiz me solicita. 

3- DA.: Justamente, se desenvolveu na lavanderia e o piso não tinha como não ter 

sangue nos azulejos. 

4- DA.: Olha, o que se supõe, por que hoje tá acontecendo com a criança, 

obviamente que a mãe gritou [...]. 
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No exemplo (2), o ator linguístico expressou o grau de certeza ou convicção de que ele 

teve sobre fazer / atender as solicitações do Juiz. Podemos perceber que o grau de convicção 

foi o de cumpri com exatidão o que o Juiz determinar. 

No exemplo (3), o ator linguístico expressou o grau de certeza sobre o local do crime e 

o estado dos azulejos que estavam sujos de sangue após o homicídio. O grau de convicção / 

certeza de que tudo ocorrera na lavanderia foi marcado pelo uso de justamente sendo a 

proposição da oração / alvo da oração [se desenvolveu na lavanderia] e novo grau de 

convicção ou certeza submergiu da argumentação expressa por [não tinha como não ter 

sangue nos azulejos] dada à certeza do local em que os fatos aconteceram. Desse modo, o 

marcador de posicionamento justamente se ligou à proposição da oração / alvo da oração 

[não tinha como não ter sangue nos azulejos] complementando a informação e marcando o 

posicionamento de convicção ou certeza de que os azulejos teriam ficado sujos de sangue, já 

que o ator linguístico também tinha a convicção ou certeza de que fora esse o local do crime. 

No exemplo (4), o ator linguístico expressou o grau de certeza de que a vítima gritou 

no momento do homicídio. O marcador de posicionamento obviamente se ligou à proposição 

/ alvo da oração enquadrada pelo explicitado de [que a mãe gritou]. Assim, nesse acréscimo 

de informação o ator linguístico revela seu posicionamento diante do grau de convicção que 

ele tem de que a mãe teria gritado ao ser assassinada e, essa informação, dá sustentação a sua 

suposição de que a criança ouviu tais gritos. 

 

Categoria Epistêmica 

 

Segundo Biber (2006), a categoria de posicionamento epistêmico envolve o valor de 

verdade e expressa o grau de conhecimento e a fonte do conhecimento ou, ainda, a dúvida 

sobre o conhecimento ou a convicção que o ator linguístico tem em relação à proposição da 

oração (p. 92). Para o autor, esse tipo de posicionamento envolve o valor de verdade da 

proposição com comentários sobre a segurança, a realidade, as fontes, as limitações e a 

precisão da proposição (p. 92).  

O corpus revelou que a função acusar usou o posicionamento epistêmico por vinte e 

uma vezes, dessas; nove vezes foram para expressar conhecimento; dez para expressar 

dúvida; uma para expressar o desconhecimento e uma para expressar fonte de conhecimento. 

A seguir apresentamos um exemplo de cada um desses usos: 

 

5- DA.: Eu, sinceramente, não sei disso. 
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6- DA.: Se ela saísse ou ficasse com o filho, a ideia deles, segundo ela, era de 

realmente tirar a criança dela [...]. 

7- DA.: Não, sei que ela realmente passou maus bocados, desculpe, meu parecer, que 

não vem ao caso, terminou como terminou. A vítima não seria ele, é ela. 

8- P.: Curiosamente, parece que a senhora tem dois filhos < Pessoa >, não têm? Um 

só ou dois? 

 

No exemplo (5), o marcador de posicionamento sinceramente explicitou o valor de 

verdade que se ligou à proposição da oração / alvo da oração [não sei disso] explicitando o 

desconhecimento do ator linguístico sobre o que lhe foi perguntado. 

No exemplo (6), o marcador de posicionamento realmente se ligou à proposição da 

oração / alvo da oração [tirar a criança dela] explicitando o valor de verdade da afirmação e o 

ator linguístico argumentou essa verdade apresentando a fonte desse conhecimento [, segundo 

ela,]. O posicionamento revelado foi o epistêmico com fonte de conhecimento. 

No exemplo (7), o marcador de posicionamento realmente se ligou à proposição da 

oração / alvo da oração [sei que ela] explicitando o valor de verdade da informação de que a 

vítima teria passado [maus bocados] com o réu quando morava na casa dos pais dele. O 

posicionamento revelado foi o epistêmico explicitando o conhecimento do ator linguístico 

sobre o que ele sabe e acreditou ser verdade, que a vítima tenha sofrido [maus bocados] na 

casa do réu.   

No exemplo (8), o marcador de posicionamento curiosamente se ligou à proposição 

da oração / alvo da oração [parece que] revelando o comentário do ator linguístico sobre sua 

dúvida quanto ao fato de a testemunha ter [dois filhos]. O valor de verdade da proposição 

demonstrou a dúvida do ator linguístico quanto a essa verdade revelando um posicionamento 

epistêmico de dúvida. 

No contexto de uso desse exemplo, notamos que se trata de uma estratégia do ator 

linguístico a fim de descrever as características da depoente, que pertenceu ao rol da defesa, 

portanto, foi parte contrária a acusação, como mãe, já que seus dois filhos estariam com 

problemas com a Justiça, o que poderia gerar uma dúvida na Juíza da Audiência Preliminar 

sobre o depoimento da testemunha por conta do ocorrido com seus filhos. Desse modo, 

parece-nos que esse uso tenha sido uma estratégia por parte desse ator linguístico que é 

profissional da área. 

 

Categoria Geralmente 
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Segundo Biber e Finegan (1988), a categoria de posicionamento adverbial geralmente 

expressa ―([...] aproximação, generalização, caso típico ou habitual) em geral […]‖ (p. 7). 

A categoria foi usada por oito vezes no corpus de estudo pelos seguintes autores: < Ta4 

>; < Ta10 >; < Tj1 >; < Tj2 >; < Tj4 > e < Tj10 >. No exemplo (9) expressou aproximação e no 

exemplo (10) um comportamento típico, conforme segue: 

 

9- DA.: Pouco tempo, que nós saímos para ir nós sacolão aproximadamente onze 

hora [...]. 

10- DA.: É, se ele não quisesse não faria, geralmente as pessoas fazem, ‗né‘ [...]‖. 

 

No exemplo (9), o marcador pelo de posicionamento aproximadamente se ligou à 

proposição da oração / alvo da oração [onze horas] revelando o comentário do ator linguístico 

sobre a aproximação do horário em que eles saíram. O posicionamento foi o de categoria 

geralmente e pode ser identificado pelo comentário aproximadamente que o ator linguístico 

fez sobre o horário em que foram ao sacolão. 

No exemplo (10), o marcador de posicionamento geralmente se ligou à proposição da 

oração / alvo da oração [as pessoas fazem] explicitando um comentário sobre a maneira 

habitual de se comportar das pessoas. O posicionamento é geralmente expressando 

comportamento típico ou habitual. 

 

Categoria Possibilidade / Talvez 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), a categoria de posicionamento adverbial 

possibilidade / talvez expressa a ―([...] possibilidade, probabilidade, afirmações questionáveis, 

cautela)‖ (p. 8). 

O corpus revelou que a função acusar usou o posicionamento possibilidade / talvez por 

quinze vezes pelos seguintes atores: < Ta3 >; < Ta11 >; < Tj2 >; < Tj4 > e < Tj10 >. Tais usos 

foram para expressar: possibilidade em dez ocorrências, probabilidade em quatro casos e uma 

afirmação questionável. A seguir apresentamos exemplos desses usos: 

 

11- DA.: [...] isso foi uma foto da cena do crime, não da reprodução, eu diria 

aparentemente, por termo de tamanho da palma [...] seria da vítima [...]. 

12- DA.; Não, eu até já questionava ela sobre a possibilidade de eles realmente 

reatarem, mas ela falava que nem pintado de ouro [...]. 

13- DA.: Não ficou olhando, provavelmente ‗tava‘ assistindo TV e ouviu os gritos. 
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No exemplo (11), o marcador de posicionamento aparentemente se ligou à 

proposição da oração / alvo da oração enquadrada pelo explicitado [seria da vítima]. Assim, o 

ator linguístico revela, a partir de seu comentário, aparentemente, que sua informação é 

questionável. A categoria do posicionamento é possibilidade / talvez expressando afirmação 

questionável. 

No exemplo (12), o marcador de posicionamento realmente se ligou à proposição da 

oração / alvo da oração [possibilidade de eles / reatarem] expressando seu comentário sobre 

essa possibilidade. A categoria do posicionamento é possibilidade / talvez e expressa 

possibilidade. 

No exemplo (13), o marcador de posicionamento provavelmente se ligou à 

proposição da oração / alvo da oração [‗tava‘ assistindo TV e ouviu os gritos] expressando o 

comentário do ator linguístico sobre a probabilidade de que a criança teria ouvido os gritos da 

mãe. A categoria de posicionamento é possível / talvez e expressa probabilidade de 

ocorrência. 

 

Categoria Realmente 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), a categoria de posicionamento adverbial realmente 

―‗na realidade‘ ([...] expressam a realidade, a ênfase, uma maior certeza / verdade do que é 

esperado)‖ (p. 8). 

O corpus revelou trinta e dois usos do posicionamento realmente pelos seguintes 

atores: < Ta2 >; < Ta3 >; < Ta4 >; < Ta9 >; < Tj1 >; < Tj2 >; < Tj4 >; < Tj5 >; < Tj10 >; < Tj8 > e < 

P >.  Todos os usos expressaram certeza / verdade. A seguir apresentamos um exemplo desses 

usos: 

 

14- DA.: Justamente por isso, porque ela apanhava e ela tinha medo de ter contato 

com ele e sofre tudo isso de novo. 

 

No exemplo (14), o marcador de posicionamento justamente se ligou à proposição da 

oração / alvo da oração enquadrada pelo explicitado [porque ela apanhava]. Assim, o ator 

linguístico revelou a partir de seu comentário, justamente, o grau de certeza que ele tem 

sobre a verdade de que a vítima apanhava do réu. A categoria de posicionamento é realmente 

e expressa o grau de verdade que o ator linguístico tem sobre o sofrimento da vítima. 

Em síntese, expusemos acima as categorias de posicionamento descobertas no corpus 
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a partir da função acusar. Por meio desses usos, percebemos algumas características dessa 

linguagem ao exporem suas versões do perfil da vítima e do réu. Tais perfis elaborados pela 

função acusar, foram: 

 

 Perfil da Vítima => Jovem que sofreu violência do companheiro enquanto 

morava com a família do réu; não queria reatar o relacionamento, justamente, 

por ter medo de sofrer tudo, novamente; gritou no momento do crime e o filho 

ouviu; sofreu agressão fatal. 

 Perfil do réu    => Alguém de quem a vítima tinha medo por já ter sofrido 

agressões; alguém com quem não voltaria a ter relacionamento amoroso. 

 Dúvidas        => o ator linguístico < P > usou estratégia linguística de 

questionamento para relatar que a depoente teria dois filhos envolvidos com a 

Justiça gerando dúvidas quanto suas qualidades como mãe. 

  

Nesta parte deste capítulo, apresentamos os dados e análises referentes aos usos de 

(ADV*mente) na função acusar. 

Na próxima divisão prosseguiremos com a análise. 

 

Função Defender 

 

A seguir apresentamos algumas evidências linguísticas da função defender e o faremos 

a partir dos usos de cada ator linguístico considerando todas as categorias encontradas nessa 

função, igualmente, ao que fizemos com a função acusar. 

A função defender evidenciou dois tipos de atores linguísticos, os três defensores, 

todos identificados pela mesma etiqueta, (Def.), e os Depoentes de Defesa (DD) que foram: 

(<Ra> e <Rj>); < Ta1 >; < Ta7 >; < Ta12 >; < Ta16 >; (< Ta19 > e < Tj9 >); < Tj6 >; < Tj7 > e < Tj8 >. 

A partir dos 153 usos linguísticos desses atores, nessa função processual, foi evidenciado que 

112 eram usos de posicionamento, sendo que os (DD) usaram o posicionamento por noventa e 

três vezes e os (Def.) por dezenove vezes. Tais usos de posicionamento revelaram sete 

categorias de posicionamento. 

Na figura 21, ilustramos essas categorias de posicionamento. 
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Na figura 21, ilustramos os usos de posicionamento por categoria apresentando o 

valor quantitativo de cada categoria. Iniciando da esquerda para a direita temos: categoria de 

atitude com três usos, categoria certamente com vinte e quatro usos, categoria epistêmica com 

vinte e quatro usos, categoria geralmente com quatro usos, categoria honestamente com um 

uso, categoria possibilidade / Talvez com oito usos e, por fim, a categoria realmente com 

quarenta e oito usos. Desse modo, a figura revelou a representatividade de usos de 

posicionamento na função defender por categoria no corpus de estudo. 

A seguir apresentamos e analisamos as evidências por categorias, conforme segue: 

 

Categoria Atitude 

 

Como vimos e, segundo Biber (2006b), o posicionamento adverbial pode expressar: 

atitude do falante para com a proposição da oração, emoções, conhecimento, 

desconhecimento, fonte do conhecimento, dúvida e avaliação (p, 92).  

Conforme Biber (2006b), a categoria de atitude expressa ―a atitude do falante para 

com o conteúdo da avaliação‖, dentre elas, o ator exemplificou expressões de atitude como: 

felizmente e infelizmente. (p, 92). 

3

24 24

4
1

8

48

Figura 21: Categorias de Posicionamento: função defender. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No corpus de estudo essa categoria foi usada por três vezes pelo ator identificado 

como, < Def. >, que, como vimos pode ser qualquer um dos três advogados de Defesa ou, 

ainda, poderia ser um uso de cada ator. Para determinar o ator linguístico, nesse caso, tivemos 

que retomar as leituras das oitivas em que o diálogo aconteceu, isto é, voltamos às oitivas dos 

seguintes atores: < Tj1> e < Tj2 >, para o registro novamente, e < Tj8 >, para o registro 

infelizmente. Nossa releitura somada às nossas anotações pessoais da pesquisa de campo 

como observadora nos três dias de Julgamento permitiu identificarmos que se tratava do 

mesmo ator linguístico nos três usos. Diante disso, verificamos que em todos os usos o 

mesmo ator expressou uma atitude de lamento, duas vezes pelo marcador de posicionamento 

novamente e uma vez pelo marcador infelizmente. A seguir apresentamos exemplos desses 

usos: 

 

15- Def.: Pessoa, infelizmente a disposição do Tribunal do Júri é essa, totalmente 

errônea, [...]. 

16- Def.: Quero manifestar novamente meus sentimentos pela vítima. 

 

No exemplo (15), o ator linguístico explicitou seu lamento sobre a distribuição do 

Tribunal do Júri que ele considera [errônea]. O marcador de posicionamento infelizmente se 

ligou à proposição da oração / alvo da oração [a disposição do Tribunal do Júri]. Nesse 

exemplo, foi possível percebermos que o marcador apontou para um lamento pelo fato de a 

disposição do Tribunal ser daquele modo. O uso revelou um posicionamento da categoria de 

atitude que expressou a atitude do ator linguístico de lamentar que a distribuição seja diferente 

da que o ator linguístico acredita que fosse a ideal. 

No contexto de uso dessa categoria o ator, < Def. >, se refere ao fato dos depoentes 

estarem de frente para o Juiz e não para os Jurados o que, na opinião desse ator, seria errôneo. 

Para ele, o correto seria que os Jurados pudessem ver o rosto dos depoentes de frente e não, 

lateralmente. Especificamente, o lamento do ator linguístico é sobre o fato de que os Jurados 

não poderiam ver a face da testemunha, < Tj8 >. 

No exemplo (16), o registro novamente evidenciou dois usos idênticos em momentos 

diferentes e para testemunhas desiguais, foram elas: < Tj1 > e < Tj2 >. Nesses registros, o ator 

linguístico, < Def. >, externou seus sentimentos aos familiares da vítima em cada um desses 

depoimentos. Nos dois registros, o marcador de posicionamento novamente se ligou à 

proposição da oração / alvo da oração [meus sentimentos pela vítima]. Nesse exemplo, 

percebemos que ele repete a atitude de simpatia para com o sofrimento da família da vítima. 

Desse modo, os usos revelaram o posicionamento de categoria de atitude de lamento pelo 
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sofrimento dos familiares da vítima, um gesto de respeito por eles, apesar do seu papel de 

defensor do réu. 

 

Categoria Certamente 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), o advérbio certamente se dá quando ele expressa ―(a 

convicção ou a certeza)‖ do ator linguístico para com uma proposição da oração / alvo da 

oração (p. 7). 

No corpus de estudo esta categoria foi usada por vinte e quatro vezes, dessas; treze 

vezes foram para expressas convicção ou certeza, duas expressando convicção ou verdade e 

nove usos expressaram maior certeza / verdade.  Os atores linguísticos que fizeram esses usos 

foram: (< Tj > e < Ra >) com treze usos, , < Ta12 > com um uso, < Ta16 > com três usos, < Ta 19 

> com dois usos, < Tj7 > com um uso, < Tj9 > com dois usos e (Def.) com dois usos. A seguir 

apresentamos exemplos desses usos: 

 

17- DD.: Exatamente não era vizinha. 

18- DD.: As despesas certamente eram divididas, trabalha, o < IP > também 

trabalhava. 

19- DD.: O relatório é totalmente inverso ao que a gente fez, que, em tese, constava o 

desequilíbrio psicológico da vítima. 

 

No exemplo (17), o marcador de posicionamento exatamente se ligou à proposição da 

oração / alvo da oração [não era vizinha]. O uso revelou um posicionamento de categoria de 

certamente que expressou maior certeza / verdade de que [não era vizinha], a exatidão 

marcou, também, o que o ator linguístico enfatizou. 

No exemplo (18), o marcador de posicionamento certamente se ligou à proposição da 

oração / alvo da oração [despesas / divididas]. O uso revelou um posicionamento de categoria 

de certamente que expressou uma convicção ou verdade de que as despesas eram divididas 

pelo casal. 

No exemplo (19), o marcador de posicionamento totalmente se ligou à proposição da 

oração / alvo da oração [inverso], marcando a convicção ou certeza que o ator linguístico tem 

de que havia outro relatório, feito por ele e outras pessoas, sobre o estado psicológico da 

vítima. O registro revelou um posicionamento de categoria certamente que expressou a 

convicção ou certeza da existência de outro documento com teor diferente sobre o mesmo 

assunto. 
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Categoria Epistêmica 

 

Segundo Biber (2006b), esse tipo de posicionamento envolve o valor de verdade da 

proposição expressando o julgamento do ator linguístico sobre: a certeza, a confiabilidade, a 

precisão, a realidade, o conhecimento, as fontes de conhecimento, as dúvidas e as limitações 

da proposição (p. 92). 

O corpus revelou que a função defender usou o posicionamento epistêmico por vinte e 

quatro vezes, dessas; dezesseis vezes para expressar conhecimento, três para expressar a fonte 

do conhecimento e cinco para expressa dúvida. A categoria foi usada no corpus de estudo 

pelos seguintes atores: (Def.) com sete usos e (DD) com dezessete usos sendo que os atores 

foram; (<Ra > e <Tj >) por seis vezes, uma expressando conhecimento, três fonte de 

conhecimento e duas dúvidas, < Ta1 > com três usos, < Ta16 > com um uso, < Ta19 > com um 

uso, < Ta7 > com um usos, < Tj8 > com quatro usos, e, por fim, < Tj9 > com um uso. A seguir 

apresentamos um exemplo de cada um desses usos: 

 

20- DD.: Não sei, porque não acompanhava frequentemente. 

21- DD.: Não conheço nem visivelmente, nunca vi, mas se quiser ouvir, pra mim não 

tem problema. 

22- DD.: Ela me relatou que ele não abusava dela freqüentemente, tentou uma vez, 

nem chegou, deu detalhe pra mim [...]. 

23- DD.: Foi para < IP > em... exatamente o dia não sei, no mês de fevereiro, final de 

janeiro, começo de fevereiro [...]. 

 

No exemplo (20), o marcador de posicionamento frequentemente está na oração 

subordina, isto é, o sentido dessa oração depende da oração principal que é [Não sei]. Nesse 

caso, o marcador de posicionamento se ligou à escolha lexical do campo do conhecimento 

feita pelo ator linguístico e que está na estrutura da oração principal. Desse modo, o marcador 

de posicionamento frequentemente se ligou à proposição da oração / alvo da oração 

subordinada [porque não acompanhava] e, como a oração é subordinada, ele também se ligou 

à oração principal, isto é, o marcador de posicionamento se ligou à oração principal [Não sei]. 

Em seu conjunto, a oração principal e a subordinada, explicitaram o que o ator linguístico 

declarou não saber, isto é, ele assumiu o posicionamento de não conhecer o que lhe fora 

perguntado expressando sua convicção sobre a proposição mediante sua argumentação sobre 

suas limitações de não acompanhar frequentemente. Assim, o registro revelou um 

posicionamento de categoria epistêmica que expressou conhecimento, neste caso, o 
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desconhecimento. 

No exemplo (21), o marcador de posicionamento visivelmente se ligou à proposição 

da oração / alvo da oração [Não conheço nem], marcando a certeza do ator linguístico de não 

conhecer alguém e assumindo o posicionamento de não conhecê-lo nem visivelmente. O 

registro revelou um posicionamento de categoria epistêmica que envolveu o conhecimento e 

marcou a convicção do ator linguístico sobre sua certeza. 

No exemplo (22), o marcador de posicionamento freqüentemente se ligou à fonte do 

conhecimento [Ela me relatou]. O registro revelou um posicionamento de categoria 

epistêmica que envolveu a fonte do conhecimento [Ela]. 

No exemplo (23), o marcador de posicionamento exatamente se ligou à proposição da 

oração / alvo da oração [o dia não sei], marcando a dúvida do ator linguístico quanto à data 

em que alguém foi para < IP > assumindo o posicionamento de ter dúvida quanto à precisão 

desse fato. O registro revelou um posicionamento de categoria epistêmica que envolveu 

dúvida. 

 

Categoria Geralmente 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), a categoria de posicionamento adverbial geralmente 

expressa ―([...] aproximação, generalização, caso típico ou habitual) em geral […]‖ (p. 7). 

O corpus revelou que a função defender usou o posicionamento geralmente por quatro 

vezes e em todas as ocorrências os atores linguísticos foram (DD), são eles: < Tj8 > com um 

uso e < Tj9 > com três usos. Tais usos expressaram: um uso de aproximação, dois usos de 

comportamento típico ou habitual e um uso de generalização. A seguir apresentamos um 

exemplo de cada um desses usos: 

 

24- DD.: O < IP > é franzino, setenta quilos, e uma pessoa com esse peso tem 

aproximadamente quatro litros de sangue no corpo, se perde grande parte desse 

líquido, ele pode morrer, ter uma parada cardíaca. 

25- DD.: Com o < IP >, sim, ele constantemente ia ao Conselho, como relatei anterior 

anteriormente [...] 

26- Tecnicamente, sim. 

 

No exemplo (24), o marcador de posicionamento aproximadamente se ligou à 

proposição da oração / alvo da oração [quatro litros], marcando um uso de posicionamento de 

aproximação, no caso da quantidade de sangue corporal. O registro revelou um 

posicionamento de categoria geralmente que envolveu aproximação. 



151 

 

 

 

No exemplo (25), o marcador de posicionamento constantemente se ligou à 

proposição da oração / alvo da oração [ele / ia ao Conselho], marcando um comportamento 

típico ou habitual. O registro revelou um posicionamento de categoria geralmente que 

envolveu um caso de comportamento típico ou habitual. 

No exemplo (26), o marcador de posicionamento tecnicamente se ligou à proposição 

da oração / alvo da oração [sim], marcando uma generalização de que tecnicamente algo seja 

possível, não há uma posição exata sobre o que seja possível, apenas a informação de que 

algo, tecnicamente, sim, é possível. O registro revelou um posicionamento de categoria 

geralmente que envolveu generalização. 

 

Categoria Honestamente 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), o advérbio honestamente se dá quando ele expressa 

―([...] maneira de falar) […]‖ (p. 7) do ator linguístico para com uma proposição da oração / 

alvo da oração. 

A categoria foi usada apenas uma vez no corpus de estudo na função defender pelo 

ator linguístico < Tj >. Nesse uso revelou o posicionamento de categoria honestamente que 

envolveu uma maneira de falar. 

 

27- DD.: Então, doutor, ali, doutor, sinceramente, foi tudo resolvido sem tomar as 

atitudes corretas, sem imaginar [...]. 

 

No exemplo (27), o marcador de posicionamento sinceramente se ligou à proposição 

da oração / alvo da oração [foi tudo resolvido sem tomar as atitudes corretas], marcando uma 

maneira de falar, um modo de externar seus sentimentos após ter refletido melhor sobre a 

ocorrência. O registro revelou um posicionamento de categoria honestamente que envolveu 

maneira de falar. 

 

Categoria Possibilidade / Talvez 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), a categoria de posicionamento adverbial 

possibilidade / talvez expressa a ―([...] possibilidade, probabilidade, afirmações questionáveis, 

cautela)‖ (p. 8). 
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O corpus revelou que a função defender usou o posicionamento possibilidade / talvez 

por oito vezes pelo mesmo ator linguístico nos dois momentos de oitivas processuais, (< Ra > 

e < Tj >). Tais usos desse ator foram para expressar: probabilidade em sete ocorrências e 

possibilidade em uma. A seguir apresentamos exemplos desses usos: 

 

28- DD.: [...] era olheiro de clube, na época ligou, explicou, falou como funcionava e 

que era uma oportunidade de dar um futuro melhor para minha família e ter uma 

vida legal, e, realmente, o tempo que joguei bola vivi um mundo que nunca vivi 

em < IP >. 

29- DD.: Provavelmente é a única psicóloga que ministrou o relatório. 

 

No exemplo (28), o marcador de posicionamento realmente se ligou à proposição da 

oração / alvo da oração [vivi um mundo que nunca vivi], marcando a possibilidade de 

mudança de vida social. O registro revelou um posicionamento de categoria possibilidade / 

talvez que envolveu a possibilidade de mudar de vida. 

No exemplo (29), o marcador provavelmente se ligou à proposição da oração / alvo 

da oração [é a única psicóloga], marcando a probabilidade de que o relatório tenha sido feito 

por essa única psicóloga. O registro revelou um posicionamento de categoria possibilidade / 

talvez que envolveu a probabilidade de a única psicóloga do local ter feito o relatório. 

 

Categoria Realmente 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), a categoria de posicionamento adverbial realmente 

―‗na realidade‘ ([...] expressam a realidade, a ênfase, uma maior certeza / verdade do que é 

esperado)‖ (p. 8). 

O corpus revelou que a função defender usou o posicionamento de categoria realmente 

por quarenta e oito vezes pelos seguintes atores linguísticos: (< Ra > e < Tj >) com dezesseis 

usos, < Ta12 > um uso, < Ta16 > um uso, < Ta19 > dois uso, < Ta7 > um uso, < Tj6 > dois usos, < 

Tj7 > dois usos, < Tj8 > seis usos, < Tj9 > dez usos e (Def.) sete usos, todos esses usos 

expressaram maior certeza e veracidade. A seguir apresentamos exemplos desses usos: 

 

30- DD.: Esse jogo é muito arriscado, e, realmente, lá no jogo foi ariscado até pra ela, 

e ela [...]. 

31- DD.: Ela simplesmente chegava do trabalho, o < IP > que tinha que estar pedindo 

carinho... No momento que eu entregava, o < IP > ia para o < IP > [...]. 

 

No exemplo (30), o marcador realmente se ligou à proposição da oração / alvo da 
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oração [lá no jogo foi arriscado], marcando o grau de certeza / verdade que o ator linguístico 

tem de que há risco em jogos de futebol de grandes torcidas. O registro revelou um 

posicionamento de categoria realmente que expressou maior certeza / verdade de que aquele 

jogo era arriscado. 

No exemplo (31), o marcador simplesmente se ligou à proposição da oração / alvo da 

oração [chegava do trabalho], marcando o grau de certeza / verdade que o ator linguístico tem 

de que a vítima ao chegar do trabalho não dava carinho a sua família. O registro revelou um 

posicionamento de categoria realmente que expressou maior certeza / verdade de que a vítima 

não tinha carinho por sua família. 

Em síntese, expusemos acima as categorias de posicionamento descobertas no corpus 

a partir da função defender. Por meio desses usos, percebemos algumas características dessa 

linguagem ao exporem suas versões do perfil da vítima e do réu. Tais perfis elaborados pela 

função defender, foram: 

 

 Perfil da Vítima => Era uma jovem com desequilíbrio psicológico atestado 

por profissional da área no Conselho Tutelar de < IP >; ela relatou que sofreu 

tentativa de abuso de outro homem, mas que isso não foi frequente; Não dava 

carinho à família ao chegar do trabalho. 

 Perfil do Réu    => Trabalhava e dividia as despesas com a vítima; poderia ter 

morrido com a perda de sangue causada pelo ferimento na mão no dia do 

crime; buscava dar uma vida melhor à família e ter uma vida melhor jogando 

futebol; amava a vítima e se arrependeu de suas atitudes. 

 Def. => Solidário ao sofrimento da família da vítima. 

  

Nesta parte deste capítulo, apresentamos os dados e análises referentes aos usos de 

(ADV*mente) na função defender. 

A seguir, daremos sequência com a análise expondo os dados da última função da 

classe gramatical do (ADV*mente). 

 

Função Julgar 

 

A seguir apresentamos as evidências linguísticas que envolveram a função julgar e o 

fazemos a partir dos usos dos dois Juízes que compuseram essa função considerando todas as 

categorias encontradas. 
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A partir dos vinte e seis usos linguísticos que representam o total de usos desses atores 

foi feito um recorte que resultou em onze registros que foram usados como posicionamento, 

desses, a Juíza foi responsável por sete usos e ou Juiz por quatro usos. Tais usos de 

posicionamento revelaram quatro categorias. 

Na figura 22, ilustra essas categorias de posicionamento. 

 

 

 

 

 

 

Na figura 22, ilustramos os usos de posicionamento por categoria apresentando o 

valor quantitativo de cada categoria. Iniciando da esquerda para a direita temos: categoria 

epistêmica com quatro usos, categoria geralmente com dois usos, categoria possibilidade / 

talvez com dois usos e, por fim, a categoria realmente com três usos. Desse modo, a figura 22 

revelou a representatividade de usos de posicionamento na função julgar por categoria no 

corpus de estudo.  

A seguir expomos as categorias: 

 

Categoria Epistêmica 

 

Segundo Biber (2006b), esse tipo de posicionamento envolve o valor de verdade da 

proposição expressando o julgamento do ator linguístico sobre: a certeza, a confiabilidade, a 

precisão, a realidade, o conhecimento, as fontes de conhecimento, as dúvidas e as limitações 

da proposição (p. 92). 

4

2 2

3

Epistêmica Geralmente Possibilidade / 
Talvez

Realmente

Figura 22: Categorias de Posicionamento: função julgar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O corpus revelou que a função julgar usou o posicionamento epistêmico por quatro 

vezes, todas pela Juíza sendo que três expressam conhecimento e um uso fonte de 

conhecimento. A seguir apresentamos um exemplo de cada um desses usos: 

 

32- J.: E o senhor sabia que ela tinha então procurado judicialmente regularizar a 

guarda? 

33- J.: Como foi, o que a senhora ouviu especificamente? 

 

No exemplo (32), o marcador de posicionamento judicialmente se ligou à proposição 

da oração / alvo da oração [sabia que ela tinha procurado], expressando o julgamento do ator 

linguístico sobre o grau de verdade de que a vítima teria tomado medidas para ficar com o 

filho. O registro revelou um posicionamento de categoria epistêmica que expressou o 

julgamento do ator linguístico sobre a certeza de que a vítima procurou [judicialmente] 

manter a guarda do filho. 

No contexto de uso esse é um ponto nevrálgico, já que a disputa do casal pela guarda 

da criança pode ter sido um dos gatilhos da ocorrência. Embora essa possibilidade tenha sido 

aventada nada ficou provado e o processo seguiu por outros caminhos. 

No exemplo (33), o marcador de posicionamento especificamente se ligou à 

proposição da oração / alvo da oração [o que a senhora ouviu], marcando a fonte do 

conhecimento que a Juíza está buscando. O registro revelou um posicionamento de categoria 

epistêmica que envolveu a fonte do conhecimento. 

 

Categoria Geralmente 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), a categoria de posicionamento adverbial geralmente 

expressa ―([...] aproximação, generalização, caso típico ou habitual) em geral […]‖ (p. 7). 

O corpus revelou que a função julgar usou o posicionamento geralmente por duas 

vezes pelo mesmo ator linguístico que é a Juíza, os dois usos expressaram generalização. A 

seguir apresentamos um exemplo desse uso: 

 

34- J.: Basicamente, o que a senhora está explicando... Mal tinha contato com ela. 

 

No exemplo (34), o marcador de posicionamento basicamente se ligou à proposição 

da oração / alvo da oração [o que a senhora está explicando], marcando um uso de 

posicionamento de categoria generalização em busca de entender o que o depoente está 
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falando. O registro revelou um posicionamento de categoria geralmente que envolveu 

generalização. 

 

Categoria Possibilidade / Talvez 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), a categoria de posicionamento adverbial 

possibilidade / talvez expressa a ―([...] possibilidade, probabilidade, afirmações questionáveis, 

cautela)‖ (p. 8). 

O corpus revelou que a função julgar usou o posicionamento possibilidade / talvez por 

duas vezes, uma pela Juíza e outra pelo Juiz. Tais usos expressaram probabilidade. A seguir 

apresentamos um exemplo desse uso: 

 

35- J.: Doutora, provavelmente, eu nunca fiz essa medição que a senhora fez agora, 

[...]. 

 

No exemplo (35), o marcador de posicionamento provavelmente se ligou à 

proposição da oração / alvo da oração [eu nunca fiz essa medição], marcando a probabilidade 

de que a medição que a advogada fez nunca tenha sido realizada pelo ator linguístico. O 

registro revelou um posicionamento de categoria possibilidade / talvez que envolveu a 

probabilidade. 

 

Categoria Realmente 

 

Segundo Biber e Finegan (1988), a categoria de posicionamento adverbial realmente 

―‗na realidade‘ ([...] expressam a realidade, a ênfase, uma maior certeza / verdade do que é 

esperado)‖ (p. 8). 

O corpus revelou que a função julgar usou o posicionamento de categoria realmente 

por três vezes todas pelo mesmo ator linguístico que foi o Juiz. A seguir apresentamos um 

exemplo desse uso: 

 

36- J.: Vocês entraram, logicamente, em uma área que nem todo torcedor entrava. 

 

No exemplo (36), o marcador logicamente se ligou à proposição da oração / alvo da 

oração [Vocês entraram], marcando o grau de certeza / verdade que o ator linguístico tem de 

que o casal entrou em uma área especial do estádio. O registro revelou um posicionamento de 
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categoria realmente que expressou maior certeza / verdade. 

 

Em resumo, expusemos acima as categorias de posicionamento descobertas no corpus 

a partir da função julgar. Por meio desses usos, percebemos algumas características dessa 

linguagem que diferem da linguagem das funções, acusar e defender, são elas: 

 

 Em todos os usos não se observou nenhuma tentativa de elaborar o perfil da 

vítima e nem o do réu. 

 Os usos foram bem pontuais, curtos e visaram revelar a verdade ou 

entender o que estava sendo falado por um depoente. 

 Embora o uso do exemplo trinta e cinco pareça um comentário pessoal, na 

verdade, via contexto, ele revelou uma inquietação do Juiz sobre a falta de 

caráter científico na comparação do tamanho da mão da advogada com a 

mão do réu a fim de determinar se uma marca de mão com sangue 

encontrada na cena do crime é, na opinião do réu, dele. 

 

Desse modo, os usos revelaram que os Juízes se mantiveram imparciais e concisos em 

suas falas e, assim, confirmaram nossas premissas. A característica da linguagem dessa 

função, nos atores linguísticos que estudamos, é a de uso linguístico pontual sem nenhuma 

marca de avaliação. 

 

Síntese da classe gramatical (ADV*mente) 

 

Nesta classe gramatical encontramos 214 usos de posicionamento nas categorias e 

funções demonstradas na tabela 1
129

, conforme segue: 

 

 

ADV*mente Registros = 299 Não = 85 
 

Posicionamento Sim = 214 
  

Categoria Acusar Defender Julgar 

Atitude 4 3 ---  

Certamente 11 24 --- 

Epistêmico 21 24 4 

Geralmente 8 4 2 

                                                
129 Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 1: Categorias Por Função Processual (ADV*mente). 
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ADV*mente Registros = 299 Não = 85 
 

Posicionamento Sim = 214 
  

Categoria Acusar Defender Julgar 

Honestamente --- 1 --- 

Possibilidade / Talvez 15 8 2 

Realmente 32 48 3 

 

Na tabela 1, destacamos os usos de posicionamento por categorias que foram 

evidenciados nos corpora de estudo a partir do recorte de análise dos (ADV*mente). Nessa 

fatia, observamos que há diferenças quantitativas e qualitativas que caracterizam essa 

linguagem de acordo com a função processual, tais como: 

 Diferenças Quantitativas: 

* O uso da categoria atitude está em equilíbrio para as funções, acusar e 

defender, mas não apresentou uso pela função julgar; 

* Na categoria certamente a linguagem tem características estatísticas bem 

diferentes entre as três funções que chegam a ser o dobro dos usos para a 

função defender em relação com a acusar e nada foi evidenciado na função 

julgar; 

* Na categoria epistêmica, embora os números pareçam estar em equilíbrio de 

usos, na verdade, não foi o que verificamos em porcentagem de usos, são elas: 

funções acusar com 23,07%, função defender com 21,42% e a função julgar 

com 36,36% dos usos. Acreditamos que essa diferença seja em virtude da 

própria característica da categoria de posicionamento que envolve o valor de 

verdade da proposição e as questões em torno do campo semântico do 

conhecimento frente ao objetivo da função julgar de encontrar a verdade; 

* Na categoria geralmente as diferenças foram que a função acusar usou o 

dobro da função defender e a função julgar usou apenas metade do que a 

função defender; 

* A categoria honestamente só teve um uso que foi na função defender; 

* A categoria possibilidade / Talvez, a função acusar usou quase o dobro do 

que a função defender e, a função julgar, foi a que mais usou com 18,18%; 

* Na categoria Realmente as porcentagens são diferentes umas das outras; na 

função acusar o uso foi de 35,16% na defender foram de 42,85% e na julgar 

foram de 27,27%
130

. 

                                                
130

 Embora os valores da tabela sejam numéricos, isto é, eles registram os usos evidenciados, as melhores 
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 Diferenças Qualitativas: 

* As características qualitativas da linguagem foram bastante significativas nas 

três funções. Nossa observação foi para o modo como o perfil da vítima e do 

réu foi elaborado e tem duas versões, a da acusação e a da defesa. 

Anteriormente, apresentamos essas diferenças ao final da análise de cada 

função e aqui destacamos as diferenças, conforme segue: 

Perfil da Vítima: 

* Versão da acusação => para a defesa a vítima era uma jovem 

sofrida, boa mãe, trabalhadora, que lutou pela guarda do filho, tinha 

medo do pai do seu filho por já ter sido agredida por ele e que sofreu 

agressões físicas que a levou a morte. 

* Versão da defesa => uma jovem desequilibrada, psicologicamente, 

que não dava carinho a sua família. 

* Função Julgar => usos desprovidos de tentativa de elaborar um 

perfil para nenhum ator; linguagem com características de 

distanciamento e imparcialidade. 

 

Perfil do Réu: 

* Versão da acusação => alguém de quem a vítima tinha medo por já 

ter sofrido agressões; alguém com quem a vítima não voltaria a ter um 

relacionamento. 

* Versão da defesa => trabalhador, poderia ter sangrado até morrer no 

dia do crime; buscava melhorar de vida jogando futebol; amava a 

vítima e se arrependeu de suas atitudes. 

* Função Julgar => usos desprovidos de tentativa de elaborar um 

perfil para nenhum ator; linguagem com características de 

distanciamento e imparcialidade. 

 

Nesta seção apresentamos as categorias analisadas que foram evidenciadas nos corpus 

destacando as características, quantitativas e qualitativas, dessa linguagem de cada função a 

partir da classe gramatical dos (ADV*mente). Na próxima, apresentaremos as evidências de 

                                                
comparações entre as funções são obtidas por meio de análise que consideram o percentual de uso de cada 

função. 
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usos extraídas da classe gramatical dos (ADJ) e, assim, expomos todas as evidências de usos 

de posicionamento encontradas em nosso recorte de análise. 

 

4.2.2. Análise: (ADJ) 

 

Prosseguimos com nossa análise tripartida por função: (a) acusar; (b) defender; e (c) 

julgar, a partir da classe gramatical dos (ADJ) evidenciando os usos de posicionamento 

conforme estudos de Biber e colaboradores (1988, 1999, 2006a e 2006b). 

Na figura 23, ilustramos a representatividade de usos de (ADJ). 

 

 

 

 

 

 

Na figura 23, demonstramos que extraímos dos 125.941 registros, (CELF_ID_01_a), 

2.636 registros de usos de (ADJ). O resultado da análise indicou que: 1.613 usos, marcados 

em azul, não foram usos de posicionamento e 1.023, representados de amarelo, tinham sido 

usados como posicionamento. 

A distribuição dos 1.023 usos de posicionamento por função processual evidenciou os 

seguintes usos por função: 

 

a) Função Acusar     => 331 usos; 

b) Função Defender => 667 usos; 

c) Função Julgar      => 25 usos.  

 

Embora as diferenças sejam o objeto de estudo da questão dois, uma análise preliminar 

desses dados pode revelar informações importantes quanto aos atores que usaram 

NÃO

1.613

61,20%

SIM

1.023

38,80%

Figura 23: Distribuição da Fatia de Análise: (ADJ). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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determinadas categorias de posicionamento. Desse modo, esses dados foram isolados para 

(ADJ) e anotados como (sim) para o uso de posicionamento e revelaram que há uma 

diferença na quantidade de usos de posicionamento nessa classe gramatical, conforme 

apontamos acima. O detalhamento desses usos por atores revelou que: 

 

a) Função Acusar => dos 331 usos de posicionamento, sessenta e cinco usos forma 

de dois atores: < A > com vinte e oito usos e < P > com trinta e sete usos. Além 

desses dois atores, tivemos os Depoentes de Acusação (DA) que foram 

responsáveis pelo maior número de usos de posicionamento dessa função, 266, que 

serão detalhados no início de cada função na análise por categoria; 

b) Função Defender => dos 667 usos de posicionamento, 524 usos foram dos 

Depoentes de Defesa (DD), desses usos, o ator (<Ra> e <Rj>) contribuiu, sozinho, 

com 239, o ator (< Ta19> e < Tj9>) participou com setenta e sete usos, e (< Ta14> e < 

Tj8>) com noventa usos, os 118 usos restantes foram distribuídos pelos demais 

depoente, nos dois momentos do processo Audiência Preliminar, < Ta > e 

Julgamento < Tj >. A somatória dessas participações, que foram as maiores, dessa 

função perfaz 406 usos, isto é, o desempenho desses atores foi responsável por 

77,48% dos usos dos (DD) e 60,86% de todos os usos de posicionamento da função 

defender. Desse modo, a diferença a maior de usos em comparação com a função 

acusar, igualmente ao que se evidenciou na classe gramatical (ADV*mente), não 

teve nenhuma relação com o número maior de participantes e sim com o 

desempenho dos atores mencionados acima. Os 143 usos restantes foram dos três 

defensores identificados como (Def.); 

c) Função Julgar => dos vinte e cinco usos, onze foram usados pela Juíza e quatorze 

pelo Juiz. 

 

Em síntese, os dados estatísticos dos usos de posicionamento por meio da classe 

gramatical (ADJ) e por função processual confirmaram as características da linguagem 

mencionadas, anteriormente, e evidenciadas na classe gramatical dos (ADV*mente). 

Novamente, no que tange a função defender há diferenças quantitativas significativas de usos 

de posicionamento que estiveram atreladas ao desempenho de apenas três atores linguísticos. 

Desse modo, a quantidade de atores dessa função não influenciou nos usos de 

posicionamento, mas, sim, o desempenho de alguns atores linguísticos. 
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A importância de se identificar esses usos antes da análise qualitativa é que, segundo 

Biber e Finegan (1988) e Biber (2006a e 2006b), faz-se necessário considerar o contexto de 

uso do posicionamento linguístico. Os dados apontaram para uma quantidade maior de usos 

advindos de uma única função que foi defender e que, por sua vez, igualmente ao que se 

evidenciou na classe gramatical dos (ADV*mente), teve sua principal representatividade em 

três atores: o réu, um membro da família do réu e um funcionário público, o que, neste 

processo, pode indicar uma estratégia linguística para inocentar o réu. Tal possibilidade 

precisa ser observada no momento de análise do posicionamento a fim de que possa ser 

confirmada ou negada. 

Para a etapa qualitativa, fomos investigar os usos mencionados acima, 

individualmente, isto é, os usos por ator linguístico. A seguir, apresentaremos nossa análise 

das categorias de posicionamento por funções processuais e atores linguísticos. 

 

Função Acusar 

 

O total de registros dessa função foi de 769 usos, dos quais, nossa análise revelou 331 

usos de posicionamento. Os atores que fizeram esses usos foram: Assistente de Promotor com 

vinte e oito usos, Promotor com trinta e sete usos, e os onze Depoentes de Acusação (DA) 

com 266 usos, foram eles; < Ta2>; < Ta3>; < Ta4>; < Ta9>; < Ta10>; < Tj1>; < Tj2>; < Tj3>; < 

Tj4>; < Tj5>; e < Tj10 >. Tais usos de posicionamento revelaram quatro categorias. 

Na figura 24, ilustramos essas categorias de posicionamento. 

 

 

 

 

 

 

1

227

80

23

Atitude Avaliativa Epistêmica Facilidade / 

Dificuldade

Figura 24: Categorias de Posicionamento (ADJ): função acusar. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na figura 24, ilustramos os usos de posicionamento por categoria apresentando o 

valor quantitativo de cada categoria. Iniciando da esquerda para a direita temos: categoria 

atitude com um uso, categoria avaliativa com 227 usos, categoria epistêmica com oitenta usos 

e categoria facilidade / dificuldade com vinte e três usos. Desse modo, a figura 24, expôs a 

representatividade de usos de posicionamento na função acusar por categoria no corpus de 

estudo. 

A seguir, apresentamos as categorias descobertas a partir da teoria adotada na análise 

do posicionamento nos (ADJ).  

Em síntese, vimos na Fundamentação Teórica deste trabalho, que: 

O posicionamento ―pode transmitir diferentes tipos de sentimentos e apreciações 

pessoais, incluindo atitudes que o falante tem sobre a informação, quão certos são sobre a 

veracidade, como eles obtiveram acesso à informação, e qual perspectiva estão tomando‖ 

(BIBER, 2006b, p. 87). 

Nossa análise dos adjetivos foi guiada pelo exposto a seguir: 

 

1- O (ADJ) anuncia a qualidade ou característica de um ser ou coisa e, quando usado 

para expressar posicionamento, segundo Biber et al., (1999), parece controlar a 

oração subordinada a fim de transmitir um posicionamento que envolve três 

campos semânticos:  

- Graus ―de certeza (por exemplo, certos, confiante, evidente);  

- Estado psicológico afetivo (por exemplo, irritado, feliz, tristes);  

- Avaliação de situação, eventos, etc. ―(por exemplo, adequado, estranho, bom, 

importante, aconselhável).‖ (Biber et al., 1999, p. 671). 

2- Envolve, ainda:  

- O (ADJ) de categoria epistêmica expressando o valor de verdade da proposição: 

conhecimento, fonte de informação e dúvida; 

- O (ADJ) de categoria atitude / emoção, não só está relacionado à atitude do ator 

linguístico para com o conteúdo, como explicita a emoção que a envolve e que foi 

precedida pela avaliação que o ator linguístico fez em relação à proposição / alvo 

da oração, por exemplo, desapontado e envergonhado; 

- O (ADJ) de categoria avaliativa expressa uma avaliação (boa ou agradável) ou 

atributiva (ruim ou agradável); 

- O (ADJ) de categoria de capacidade / disposição expressa, por exemplo, 

preparado e relutante, que submerge de um nível semântico referente ao preparo de 
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alguém para algo; 

- O (ADJ) de categoria facilidade / dificuldade expressa o grau de dificuldade ou 

facilidade de algo. 

 

A retomada da teoria acima foi elaborada a partir de Biber et al. (1999) e Biber (2006a 

e 2006b) e, repetimos, que ela guiou nossa análise. 

Vale lembrar que lidamos com falas que muitas vezes foram produzidas em meio à 

forte emoção e, necessariamente, foram transcritas na integra, isto é, exatamente como foi dito 

pelo ator linguístico. Desse modo, por vezes, a interpretação exigiu maior esforço, já que há 

falhas de coesão que são típicas da linguagem oral, uma linguagem menos elaborada do que a 

escrita. Todos os exemplos apresentados aqui foram extraídos do corpus de estudo na íntegra. 

 

Categoria Atitude 

 

Segundo Biber (2006b), os (ADJ) de posicionamento com categoria de atitude 

expressam a atitude do falante para com o conteúdo da avaliação. A categoria atitude / 

emoção está relacionada à atitude do ator linguístico para com o conteúdo, a proposição / alvo 

da oração, explicitando estado psicológico afetivo, por exemplo, irritado, feliz e triste. 

No corpus de estudo esta categoria atitude foi usada por uma vez pelo ator: < Tj5 > na 

função acusar. A seguir apresentamos essa evidência de uso: 

 

37- DA.: Foi trabalhar, conseguiu um bom emprego no hospital, ela estava 

reconstruindo a vida dela, nós felizes com o que era a questão dela estar 

madurecendo, [...]. 

 

No exemplo (37), o marcador de posicionamento, felizes, se ligou à proposição / alvo 

da oração subordinada, [com o que era a questão dela estar madurecendo], expressando o que 

os levou, [nós], a esse estado psicológico afetivo. O uso revelou um posicionamento de 

categoria atitude expressando emoção, no caso, felizes. 

 

Categoria Avaliativa 

 

Segundo Biber (2006b), os (ADJ) de posicionamento com categoria avaliativa 

expressam uma avaliação (boa ou agradável) ou atributiva (ruim ou agradável). 
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No corpus de estudo esta categoria avaliativa foi usada por 227 vezes pelos atores: 

Assistente de Promotor, com quatro usos, Promotor, dezoito usos, e pelos componentes do 

conjunto de Depoentes de Acusação (DA) responsáveis por 205 usos com onze atores, são 

eles: < Ta2 >; < Ta3 >; < Ta4 >; < Ta9 >; < Ta10 >; < Tj1 >; < Tj2 >; < Tj3 >; < Tj4 >; < Tj5 >; e < 

Tj10 >. A seguir apresentamos exemplos desses usos: 

 

38- DA.: A < V >, como ingênua, passou algumas informações que não deveria ter 

passado, endereço Namorando ninguém; estava sozinha, às vezes ‗sai‘ com 

alguém. 

39- DA.: Era uma pessoa extremamente comunicativa, gostava de conversar com todo 

mundo; na escola, todos gostavam dela, um grupinho de lá era [...]. 

40- DA.; Feliz, isso não tenha dúvida, tanto antes dele ir, quanto na volta, super 

agarrado, ela era uma mãe presente, muito corajosa. 

41- DA.: Vieram juntos, só que a relação dos dois não era nem um pouco agradável, 

ela não tinha nenhuma intenção de ficar com ele. 

42- DA.: Olha, a minha relação com a minha irmã era muito boa e, em nenhum 

momento, em minha relação com ela, nunca tive esse problema. 

43- DA.: [...] nunca imaginávamos que isso falava é que ela tinha medo dele roubar o 

filho, chegar no que chegou, a gente não pensa no pior. 

 

No exemplo (38), o marcador de posicionamento, na oração subordinada, ingênua, se 

ligou à proposição / alvo da oração principal [A < V >]. O uso revelou um posicionamento de 

categoria avaliativa expressando uma avaliação do perfil da vítima como uma pessoa 

ingênua. 

No exemplo (39), o marcador de posicionamento, comunicativa, se ligou à proposição 

/ alvo da oração [Era uma pessoa extremamente]. O uso revelou um posicionamento de 

categoria avaliativa expressando uma avaliação do perfil da vítima como uma pessoa 

comunicativa. 

No exemplo (40), o marcador de posicionamento, corajosa, se ligou à proposição / 

alvo da oração [ela era uma mãe presente]. O uso revelou um posicionamento de categoria 

avaliativa expressando uma avaliação do perfil da vítima como uma pessoa corajosa. 

No exemplo (41), o marcador de posicionamento, agradável, se ligou à proposição / 

alvo da oração [a relação dos dois não era nem um pouco]. O uso revelou um posicionamento 

de categoria avaliativa concedendo a esse relacionamento o atributo negativo de agradável. 

No exemplo (42), o marcador de posicionamento, boa, se ligou à proposição / alvo da 

oração [a minha relação com a minha irmã era muito]. O uso revelou um posicionamento de 

categoria avaliativa expressando uma avaliação do relacionamento dos irmãos concedendo o 

atributo a essa relação de boa. 
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No exemplo (43), o marcador de posicionamento, pior, se ligou à proposição / alvo da 

oração [nunca imaginamos que isso]. O uso revelou um posicionamento de categoria 

avaliativa expressando uma avaliação sobre o que não foi previsto concedendo o atributo de 

pior. 

 

Categoria Epistêmica 

 

Segundo Biber (2006b), o (ADJ) de posicionamento com categoria epistêmica 

expressa o valor de verdade da proposição, tais como: o conhecimento, a fonte do 

conhecimento e dúvidas. 

No corpus de estudo esta categoria epistêmica foi usada por oitenta vezes para 

expressar: conhecimento por dez vezes, dúvida por trinta e uma vezes e fonte do 

conhecimento por trinta e nove vezes. Tais usos foram efetivados pelos seguintes atores: vinte 

e quatro usos pelo Assistente de Promotor, dezenove usos para o Promotor e trinta e sete usos 

pelos componentes do conjunto de Depoentes de Acusação (DA), são eles: < Ta2 >; < Ta3 >; < 

Ta4 >; < Tj1 >; < Tj2 >; < Tj3 >; < Tj4 >; < Tj5 > e < Tj10 >. A seguir apresentamos exemplos 

desses usos: 

 

44- DA.: A < V > queria morar com o < Ra >, só que a < IP > queria deixar; o que 

fiquei sabendo é que a < V > havia inventado uma história, porque ela queria sair 

de casa, alegando que o seu < IP > tinha tentado algo com ela. Eu o conheço há 

mais, de dezoito anos, é pessoa de caráter idôneo, crescimento dela também. 

45- DA.: [...], mas ela queria ir, não sei por que ela queria ir para a < IP >, foi 

surpresa. 

46- PROM.: Pois bem, já que disse que ela era mentirosa, dissimulada, agressiva, 

violenta, preguiçosa e negligente, dentre outros adjetivos, pergunto. A senhora só 

apontou defeitos, a senhora queria uma filha cheia de defeitos e nenhuma virtude? 

 

No exemplo (44), o marcador de posicionamento, idôneo, se ligou à proposição / alvo 

da oração [é pessoa de caráter]. O uso revelou um posicionamento de categoria epistêmica 

expressando o conhecimento sobre o caráter da pessoa como idôneo. 

No exemplo (45), o marcador de posicionamento localizado na oração subordinada, 

surpresa, se ligou à proposição / alvo na oração [Não sei por que ela queira ir para a < IP >]. 

O uso revelou um posicionamento de categoria epistêmica expressando a dúvida sobre os 

motivos da < V > para se mudar para < IP >. 

No exemplo (46), o marcador de posicionamento localizado na oração subordinada, 

mentirosa, se ligou à proposição / alvo na oração principal [já que disse que ela era] 
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retomando uma fala anterior da testemunha. O uso revelou um posicionamento de categoria 

epistêmica expressando a fonte do conhecimento de que esse perfil negativo da vítima tenha 

sido explicitado pela testemunha ao ter dito, por exemplo, que a vítima era mentirosa. 

 

Categoria Facilidade ou Dificuldade 

 

Segundo Biber (2006b), o (ADJ) de posicionamento com categoria facilidade / 

dificuldade expressa o grau de dificuldade ou facilidade de algo. 

No corpus de estudo esta categoria facilidade / dificuldade foi usada por vinte e três 

vezes para expressar: dificuldade por dezoito vezes e facilidade por cinco vezes. Nessa 

categoria, apenas os (DA) a usaram, são eles: < Ta2 >; < Ta3 >; < Ta9 >; < Tj1 >; < Tj3 >; < Tj5 

> e < Tj10 >. A seguir apresentamos exemplos desses usos: 

 

47- DA.: Não, com mim não, eu até perguntei muitas vezes para ela, eu falava Eu 

achava ele muito diferente, ‗ne‘, do pai, não era uma questão assim, mas falava 

Era, claro que era, até porque se não fosse, seria tudo muito mais fácil. 

48- DA.: [...] como ela sempre dizia, não é fácil ter filho e conviver com pai e mãe 

brigando, querendo se matar [...]. 

49- DA.: Olha, quando descobri o que tinha acontecido, pra mim é muito difícil falar 

sobre isso, que remete a..., é difícil [...]. 

 

No exemplo (47), o marcador de posicionamento localizado na oração subordinada, 

fácil, se ligou à proposição / alvo na oração subordinada anterior [até porque se não fosse]. O 

uso revelou um posicionamento de categoria facilidade / dificuldade expressando facilidade 

como tudo poderia ter sido mais fácil se o filho não fosse do réu. 

No exemplo (48), o marcador de posicionamento, fácil, se ligou à proposição / alvo na 

oração [ter filho e conviver com pai e mãe brigando]. O uso revelou um posicionamento de 

categoria facilidade / dificuldade expressando uma dificuldade embora o marcador de 

posicionamento seja fácil, o que se justifica pela presença da negativa [não é] que negou o 

sentido de fácil. 

No exemplo (49), o marcador de posicionamento, difícil, localizado na oração 

subordinada se ligou à proposição / alvo na oração principal [Olha, quando descobri o que 

tinha acontecido]. O uso revelou um posicionamento de categoria facilidade / dificuldade 

expressando a dificuldade em tocar no assunto do crime, para a testemunha trata-se de uma 

coisa muito difícil. 

Nesta parte, discorremos sobre os usos da função acusar. 
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Na próxima seção, apresentaremos os usos de posicionamento (ADJ) na função 

defender. 

 

Função Defender 

 

A partir dos 1.651 usos da função defender, evidenciamos que 667 usos de 

posicionamento foram explicitados pelos seguintes atores: 143 usos foram feitos pelos três 

Defensores que receberam a mesma etiqueta (Def.) e 524 pelos Depoentes de Defesa (DD), 

são eles: < Ta1 >; < Ta7>; < Ta11>; < Ta12>; < Ta16>; < Tj6>; (< Ta14> e < Tj8>); (< Ta19> e < Tj9 

>) e (< Rj > e < Ra>), desses usos, 239 foram do (< Rj > e < Ra>), noventa usos de < Tj8> e 

setenta e sete usos de (< Ta19> e < Tj9 >), conforme medicinamos, anteriormente. Os 118 usos 

restantes foram distribuídos pelos demais (DD). 

Na figura 25, ilustramos os usos de posicionamento por categorias descobertas nesta 

função processual. 

 

 

 

 

 

 

Na figura 25, ilustramos os usos de posicionamento por categoria apresentando o 

valor quantitativo de cada categoria. Iniciando da esquerda para a direita temos: categoria 

atitude com cinquenta uso, categoria avaliativa com 436 usos, categoria epistêmica com 171 

usos e categoria facilidade / dificuldade com dez usos. Desse modo, a figura 25, expôs a 

representatividade de usos de posicionamento na função defender por categoria no corpus de 

estudo. 

50

436

171

10

Atitude Avaliativa Epistêmico Facilidade / 

Dificuldade

Figura 25: Categorias de Posicionamento (ADJ): função defender. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A seguir, apresentamos as categorias descobertas a partir da teoria adotada na análise 

do posicionamento nos (ADJ), Biber et al. (1999) e Biber (2006a e 2006b), que mencionamos 

acima ao apresentarmos a função acusar e, repetimos, que ela guiou nossa análise. 

 

Categoria Atitude 

 

Segundo Biber (2006b), os (ADJ) de posicionamento com categoria de atitude 

expressam a atitude do falante para com o conteúdo da avaliação. A categoria atitude / 

emoção está relacionada à atitude do ator linguístico para com o conteúdo, a proposição / alvo 

da oração, explicitando estado psicológico afetivo, por exemplo, irritado, feliz e triste. 

No corpus de estudo esta categoria atitude foi usada por cinquenta vezes pelos atores: 

(DD) responsáveis por quarenta e nove usos com os seguintes atores: < Ta1 >; < Ta11 >; < Ta12 

>; < Ta14 >; < Ta16 >; < Tj6 > e (< Ra > e < Rj >) com quarenta e nove usos e (Def.) com um 

uso. A seguir apresentamos essa evidência de uso: 

 

50- DD.: Eu peguei, fiquei desesperado, não ia sair com meu filho, mas pensei o que 

vou fazer agora?! [...], fiquei desesperado, pior momento da minha vida ali. 

 

No exemplo (50), o marcador de posicionamento, desesperado, se ligou à proposição / 

alvo da oração subordinada, [fiquei], expressando o estado psicológico afetivo do ator 

linguístico. O uso revelou um posicionamento de categoria atitude expressando o estado 

psicológico afetivo assumido pelo ator linguístico, no caso, desesperado. 

 

Categoria Avaliativa 

 

Segundo Biber (2006b), os (ADJ) de posicionamento com categoria avaliativa 

expressam uma avaliação (boa ou agradável) ou atributiva (ruim ou agradável). 

No corpus de estudo esta categoria avaliativa foi usada por 436 vezes pelos atores: 

(Def.) com sessenta e cinco usos e os Depoentes de Defesa (DD) responsáveis por 371 usos 

com os seguintes atores: < Ta1 >; < Ta7 >; < Ta11 >; < Ta12 >; (< Ta14 > e < Tj8 >); < Ta16 >; (< 

Ta19 > e < Tj6 >); < Tj7 >; < Tj9 > e (< Ra > e < Rj >). A seguir apresentamos exemplos desses 

usos: 

 

51- DD.: Só que ela era uma pessoa muito agressiva, que ela falou que a vontade dela 

era pular no pescoço da < IP >. 
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52- DD.: É, fui para < IP > fiquei na casa da minha avó e no outro dia aquela 

repercussão toda, jogador e tal, e eu desesperado, e vi que tinha morrido, e ali para 

mim foi muito ruim, passei a segunda-feira toda destruído, muito mal e sem saber 

o que fazer; sabia o que fazer, sabia que ia me apresentar à policia, é óbvio.  

 

No exemplo (51), o marcador de posicionamento, agressiva, se ligou à proposição / 

alvo da oração [Só que ela era uma pessoa muito], expressando a avaliação da testemunha 

sobre o perfil da vítima. O uso revelou um posicionamento de categoria avaliativa 

expressando a avaliação do ator linguístico sobre o perfil da vítima como agressiva. 

No exemplo (52), o marcador de posicionamento, ruim, se ligou à proposição / alvo 

da oração [ali para mim foi muito], expressando a avaliação do depoente sobre seu estado 

psicológico afetivo após o crime ao qual concedeu o atributo de ruim. O uso revelou um 

posicionamento de categoria avaliativa expressando um atributo sobre a avaliação do ator 

linguístico em relação ao seu estado psicológico afetivo, ruim. 

 

Categoria Epistêmica 

 

Segundo Biber (2006a e 2006b), o (ADJ) de posicionamento com categoria epistêmica 

expressa o valor de verdade da proposição, tais como: o conhecimento, a fonte do 

conhecimento e dúvidas. 

No corpus de estudo esta categoria epistêmica foi usada por 171 vezes para expressar: 

conhecimento por trinta vezes, dúvida por sessenta e sete vezes e fonte do conhecimento por 

setenta e quatro vezes. Tais usos foram efetivados pelos seguintes atores: setenta e seis usos 

pelos (Def.) e noventa e cinco usos pelos componentes do conjunto de Depoentes de Defesa 

(DD), são eles: < Ta1 >; < Ta16 >; < Ta11 >; < Tj16 >; (< Ta14 > e < Tj8 >); < Tj6 >; < Tj9 >; e (< 

Ra > e < Rj >). A seguir apresentamos exemplos desses usos: 

 

53- DD.: [...] Quando ela começou a receber ligações da tia no celular, não que ela 

ligava de casa, e fazer ..., eu não entendi, achei que estavam fazendo as pazes, mas 

no dia que à noite a gente ficou sabendo que ela veio embora pra < IP > foi 

surpresa. 

54- DD.: Não, isso eu ouvi dela, ela ligou uma época em casa, que ele não estava, e ela 

contou a história para mim que ela estava grávida, que estava tentando se matar, 

tentando matar o filho e não estava conseguindo tentando. Ela tomou chá de 

maconha, que as amigas dela deram e que foi uma tentativa frustrada, não deu 

certo. 

55- DD.: Eu não sei ao certo, acredito que Orkut e através de amigos em comum; ela 

já conhecia outros jogadores com quem ele se relacionava. 
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No exemplo (53), o marcador de posicionamento, surpresa, se ligou à proposição / 

alvo da oração subordinada [a gente ficou sabendo], expressando o conhecimento da 

testemunha sobre o fato de a vítima ter fugido para < IP >. O registro revelou um 

posicionamento de categoria epistêmica expressando o grau de conhecimento do ator 

linguístico para com o fato de que a vítima fugiu e que isso causou surpresa. 

No exemplo (54), o marcador de posicionamento, certo, se ligou à proposição / alvo 

da oração [, isso eu ouvi dela,], expressando a fonte do conhecimento que a testemunha tem 

sobre a tentativa de aborto praticada pela vítima. O uso revelou um posicionamento de 

categoria epistêmica expressando a fonte do conhecimento de que a vítima tentou o aborto, 

mas que não deu certo. 

No exemplo (55), o marcador de posicionamento na oração subordinada, comum, se 

ligou à proposição / alvo da oração principal [Eu não sei ao certo], expressando a dúvida da 

testemunha em relação ao que fora perguntado. O uso revelou um posicionamento de 

categoria epistêmica expressando dúvida que também pode ser percebida pelo uso de 

[acredito que Orkut e através de amigos em] comum. 

 

Categoria Dificuldade ou Facilidade 

 

Segundo Biber (2006b), o (ADJ) de posicionamento com categoria facilidade / 

dificuldade expressa o grau de facilidade ou dificuldade de algo. 

No corpus de estudo esta categoria facilidade / dificuldade foi usada por dez vezes 

para expressar: facilidade por duas vezes e dificuldade por oito vezes. Nessa categoria, os 

(DD) que a usaram, são eles: < Ta11 >; < Ta16 >; (< Ra > e < Rj >); < Tj8 >; e < Tj9 > e, ainda, 

por uma vez por (Def.). A seguir apresentamos exemplos desses usos: 

 

56- DD.: [...] estava marcado para ela encontrar < IP >; o cara é casado, com família 

instituída, então não era difícil para ela nem para esse tipo de garota destruir 

qualquer família em prol de seu bem próprio. 

57- DD.: Nossa mãe! Foi tudo muito triste, difícil, até então < IP > para mim é a filha 

que eu não tive; eu não tenho filho mulher, meus dois filhos são homens, até hoje 

eu não consigo ver..., assim, não tenho assim aquela imagem dela morta, não 

tenho.  

 

No exemplo (56), o marcador de posicionamento na oração subordinada, difícil, se 

ligou à proposição / alvo da oração principal [então não era], expressando a negativa da 

dificuldade e, portanto a facilidade com a qual a vítima e outras meninas agendavam 



172 

 

 

 

programas com jogadores. O uso revelou um posicionamento de categoria facilidade / 

dificuldade expressando a facilidade de agendarem programas com jogadores, embora o 

registro seja difícil ele foi acompanhado da negativa e, assim, expressou facilidade. 

No exemplo (57), o marcador de posicionamento na oração subordinada, difícil, se 

ligou à proposição / alvo da oração [Foi tudo muito triste] expressando a dificuldade vivida 

com o homicídio de quem ela gostava como filha. O registro revelou um posicionamento de 

categoria facilidade / dificuldade que expressou a dificuldade provocada pelo crime, tudo 

muito difícil. 

Nesta parte, discorremos sobre os usos da função defender. 

Na próxima seção, apresentaremos os usos de posicionamento (ADJ) na função julgar. 

  

Função Julgar 

 

A partir dos 216 usos da função julgar, apenas, vinte e cinco usos foram de 

posicionamento explicitado pelos seguintes atores: Juíza com onze usos e o Juiz com quatorze 

usos de posicionamento. 

Na figura 26, ilustramos os usos de posicionamento por categoria descoberta. 

 

 

 

 

 

 

Na figura 26, ilustramos os usos de posicionamento por categoria apresentando o 

valor quantitativo de cada categoria. Iniciando da esquerda para a direita temos: categoria 

avaliativa com quinze usos, ilustrada de azul, e a categoria epistêmica com dez usos, 

representada de amarelo. Desse modo, a figura 26, expôs a representatividade de usos de 

posicionamento na função julgar por categoria no corpus de estudo. 

15

10

Avaliativa Epistêmica

Figura 26: Categorias de Posicionamento (ADJ): função julgar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A seguir, apresentamos as categorias descobertas a partir da teoria adotada na análise 

do posicionamento nos (ADJ), Biber et al. (1999) e Biber (2006a e 2006b), que mencionamos 

acima ao apresentarmos a função acusar e, repetimos, que ela guiou nossa análise. 

 

Categoria Avaliativa 

 

Segundo Biber (2006b), os (ADJ) de posicionamento com categoria avaliativa 

expressam uma avaliação (boa ou agradável) ou atributiva (ruim ou agradável). 

No corpus de estudo esta categoria avaliativa foi usada por quinze vezes pelos dois 

atores: a Juíza por quatro vezes e o Juiz por onze vezes. A seguir apresentamos um exemplo 

desse uso: 

 

58- J.: O senhor está com um tom de voz muito alta com a testemunha. 

 

No exemplo (58), o marcador de posicionamento na oração, alta, se ligou à proposição 

/ alvo da oração [O senhor está com um tom de voz muito] expressando a avaliação do ator 

linguístico sobre a altura da voz do advogado de defesa. Via contexto de uso, o ator 

linguístico discorreu sobre o quanto isso pode representar um comportamento agressivo para 

com a testemunha que é o irmão da vítima. O registro revelou um posicionamento de 

categoria avaliativa que expressou a avaliação do ator linguístico sobre o tom de voz, alta, 

agressivo contra o depoente. 

 

Categoria Epistêmica 

 

Segundo Biber (2006b), o (ADJ) de posicionamento com categoria epistêmica 

expressa o valor de verdade da proposição, tais como: o conhecimento, a fonte do 

conhecimento e dúvidas. 

No corpus de estudo esta categoria epistêmica foi usada por dez vezes para expressar: 

conhecimento por duas vezes, dúvida por sete vezes e fonte do conhecimento por uma vez 

sendo que a Juíza usou por sete vezes e o Juiz por três vezes. A seguir apresentamos exemplos 

desses usos: 

 

59-  J.: Eu entendi todos os episódios, que ela era explosiva, e tudo, foi com a tesoura, 

a primeira vez não atingiu. 

60- J.: o que soube do convívio deles? Era bom ou não? [sic]. 
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61-  J.: Ele disse que viu. Pode repetir? O senhor falou, lá atrás, que já viu ela sendo 

agressiva com o < IP >. 

 

No exemplo (59), o marcador de posicionamento na oração subordinada, explosiva, se 

ligou à proposição / alvo da oração [Eu entendi todos os episódios,] expressando o 

conhecimento do ator linguístico sobre os fatos narrados. O registro revelou um 

posicionamento de categoria epistêmica que expressou o conhecimento do ator linguístico 

sobre os fatos narrados, por exemplo, que ela era explosiva. 

No exemplo (60), o marcador de posicionamento na oração, bom, se ligou à 

proposição / alvo da oração [Era] expressando a dúvida do Juiz quanto ao convívio deles. O 

registro revelou um posicionamento de categoria epistêmica que expressou a dúvida do ator 

linguístico quanto à qualidade do convívio deles, se era bom ou não. 

No exemplo (61), o marcador de posicionamento na oração, agressiva, se ligou à 

proposição / alvo da oração [Ele disse que viu] expressando a fonte do conhecimento de que a 

< V > teria sido agressiva com o < IP >. O registro revelou um posicionamento de categoria 

epistêmica que expressou a fonte do conhecimento do ator linguístico ao que a testemunha 

disse, anteriormente. 

No contexto de uso, esse é um dado de suma importância que demonstrou a habilidade 

linguística da Juíza ao perceber que algo importante havia sido dito e, mais ainda, por pedir a 

confirmação do que fora dito. Vimos neste trabalho, apoiados pela fala de profissionais do 

Direito, que há um crime previsto no Código Penal Brasileiro que é o perjúrio cujo 

instrumento para cometê-lo é a palavra. Nesse caso, essa interferência da Juíza, uma das 

poucas evidenciadas, é possível que a motivação dela tenha sido a de gerar evidências desse 

tipo de crime. Fato é que, ao final do Julgamento, essa testemunha e mais uma foram, 

formalmente, informadas da acusação do crime de perjúrio e da abertura do processo contra 

elas por essa prática, ou seja, foram acusados de perjúrio. 

Nesta seção, apresentamos os dados relacionando-os à teoria adotada e evidenciando 

seus usos por função. 

Na próxima divisão, faremos uma análise crítica da classe gramatical dos usos de 

posicionamento com (ADJ). 

 

Síntese da classe gramatical (ADJ) 

 

Nesta classe gramatical encontramos 1.023 usos de posicionamento nas categorias e 
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funções demonstradas na tabela 2
131

, conforme segue: 

 

 

2.636 Registros de ADJ 
Sim = 1.023 

38,80% 

Não = 1.613 

61,20%   

Categoria Acusar Defender Julgar 

Atitude 1 50 0 

Avaliativa 227 436 15 

Epistêmica 80 171 10 

Facilidade / Dificuldade 23 10 0 

  331 667 25 

 

Na tabela 2, destacamos os usos de posicionamento por categorias e funções que 

foram evidenciados no corpus de estudo a partir do recorte de análise dos (ADJ). Neste 

momento, os dados quantitativos serão apresentados na medida necessária para percebermos 

algumas diferenças, já que em momento oportuno eles serão o foco de nossa atenção. Nessa 

fatia, observamos que há diferenças quantitativas e qualitativas, tais como: 

 

 Diferenças Quantitativas: 

* O uso da categoria atitude é, extremamente, mais significativo, apresentando 

cinquenta usos para a função defender e na função acusar, apenas, um uso. 

Igualmente aos (ADV*mente), não apresentou uso pela função julgar. Nota-se 

uma diferença importante de usos para a função defender que, conforme vimos 

durante a análise dos dados, não estão, necessariamente, atreladas ao número 

de atores linguísticos e sim ao desempenho de poucos atores; 

* Na categoria avaliativa, a diferença continua a maior para a função defender 

que revelou 436 usos enquanto que a função acusar registrou 227 usos e a 

função julgar participou com quinze usos, entretanto, analisando as 

porcentagens de usos em relação a cada função verificamos que essas 

categorias estão em equilíbrio nas três funções; 

* Na categoria epistêmica, notamos uma diferença entre os usos por função, 

foram elas: função acusar com 24,17% de usos, função defender apresentou 

25,64% dos usos, uma porcentagem pouco diferente entre uma função e outra, 

porém, na função julgar há muita diferença nas porcentagens de uso 40% com 

                                                
131

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 2: Categorias Por Função Processual (ADJ). 
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apenas dois atores linguísticos. Acreditamos que essa diferença seja em virtude 

da própria característica da categoria de posicionamento que envolve o valor de 

verdade da proposição e as questões em torno do campo semântico do 

conhecimento que muito interessam aos Juízes; 

* A categoria facilidade / dificuldade revelou um uso a maior para a função 

acusar do que a função defender e nenhuma ocorrência para a função julgar. 

 

 Diferenças Qualitativas: 

* As características qualitativas da linguagem foram bastante significativas nas 

três funções. Nossa observação foi para o modo como o perfil da vítima e do 

réu foi elaborado e tem duas versões, a da acusação e a da defesa. Observamos 

que não há diferenças significativas em relação ao encontrado na classe 

gramatical (ADV*mente) no que tange à lógica de construção linguística 

desses perfis. Tal semelhança é importante já que pode significar que, neste 

processo e nessas duas classes gramaticais, a construção desses perfis ficou 

bem marcada de modo a confirmar nossa pressuposição da existência de 

características de linguagem diferentes para cada função que emergem das 

oitivas, tais como: 

Perfil da Vítima: 

* Versão da acusação => a vítima era uma jovem sofrida, boa mãe e 

sempre presente, boa aluna, trabalhadora, boa amiga, feliz, corajosa, 

que lutou pela guarda do filho, tinha medo do pai do seu filho por já ter 

sido agredida por ele, fato é que pediu ajudada de sua família e fugiu 

com o filho e que sofreu agressões verbais e físicas que a levou a morte. 

* Versão da defesa => uma jovem desequilibrada psicologicamente, 

agressiva, promiscua com jogadores de futebol, que não dava carinho a 

sua família, não cuidava do filho, não amamentava nem trocava a 

criança, não queria o filho, fato é que tentou o aborto, era racista, 

preguiçosa, mentirosa e tinham quase certeza de que ela teria 

assassinado a tia dela com uma dose elevada de um remédio. Nada 

disso era justificável, já que a família do réu ofertou a ela uma boa vida 

e educação familiar a fim de que ela se transformasse em uma boa 

pessoa. 

Perfil do Réu: 
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* Versão da acusação => alguém de quem a vítima tinha medo por já 

ter sofrido agressões, alguém com quem a vítima não voltaria a ter um 

relacionamento, uma pessoa que mentiu sobre a própria identidade, já 

que usou a identidade do irmão e uma pessoa agressiva. 

* Versão da defesa => trabalhador, arrependido, tranquilo, fez tudo o 

que a < V > queria para tentar uma estrutura familiar, buscou 

orientações no Conselho Tutelar, sofredor com a ausência do filho, bom 

pai, bom filho e nunca foi agressivo. 

* Função Julgar => usos desprovidos de tentativa de elaborar um 

perfil para nenhum ator, uso de linguagem com características de 

distanciamento, economia de palavras e imparcialidade. 

 

Nesta seção apresentamos as categorias analisadas evidenciadas nos corpus 

destacando as características, quantitativas e qualitativas, da linguagem de cada função a 

partir da classe gramatical dos (ADJ) encerrando, assim, as análises dos dados.  

Na próxima e última seção, fecharemos esta parte respondendo a primeira questão de 

pesquisa. 

 

Primeira Questão de Pesquisa: síntese da resposta 

 

Como vimos desde o início desta parte, nossa resposta à primeira questão não tinha 

como ser curta e, por isso mesmo, faz-se necessário apresentamos uma síntese, é esse nosso 

objetivo nesta seção. A pergunta foi: 

 

1- Quais são as evidências de usos de posicionamento e suas categorias nas classes 

gramaticais dos: (a) adjetivos e (b) advérbios terminados em mente? 

 

A fim de respondermos, a essa questão, ao longo de toda nossa análise já expusemos 

os usos de posicionamento, suas categorias e o que esses usos expressaram em nossas 

interpretações dos dados fechando as partes com nossa visão crítica, gradativamente. Diante 

disso, esta parte apresentará uma sequência dessas análises permitindo comparações mais 

objetivas entre os usos de posicionamento por categorias e as funções processuais, o que 

responderá com maior clareza e objetividade a primeira questão desta pesquisa. 
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Categorias de (ADV*mente) 

 

Iniciamos nossa síntese pela classe gramatical do (ADV*mente). 

Na figura 27, ilustramos os usos de posicionamento por função processual e 

categorias de usos de modo quantitativo. 

 

 

 

 

 

Na figura 27, ilustramos as evidências de usos de posicionamento por categorias de 

usos reveladas nos (ADV*mente) por função. Nessa figura podemos verificar que, da 

esquerda para a direita e de cima para baixo temos: a) função acusar, primeira entrada da 

legenda e colorida de azul, nessa função as categorias foram: atitude com 4,4% de usos; 

certamente com 12,1% de usos; epistêmica com 23% de usos; geralmente com 8,8% de usos; 

nessa função a categoria honestamente não registrou nenhum uso; possibilidade / talvez com 

16,5%; e realmente com 35,2%, todos esses usos estão, percentualmente, representados nos 

bastões em azul; b) função defender, segunda entrada da legenda e colorida de amarelo, nessa 

função as categorias foram: atitude com 2,67% de usos; certamente com 21,42% de usos; 

epistêmica com 21,42% de usos; geralmente com 3,60% de usos; honestamente com 0,90%; 

possibilidade / talvez com 7,14%; e realmente com 42,85%, todos esses usos estão, 

percentualmente, representados nos bastões em amarelo; e, por fim, c) função julgar, terceira 

entrada da legenda e colorida de verde, nessa função as categorias foram: atitude com 0,0% de 

Atitude Certamente Epistêmica Geralmente Honestamente
Possibilidade 

/ Talvez
Realmente

Acusar 4,4% 12,1% 23,0% 8,8% 0,0% 16,5% 35,2%

Defender 2,67% 21,42% 21,42% 3,60% 0,90% 7,14% 42,85%

Julgar 0,00% 0,00% 36,37% 18,18% 0,00% 18,18% 27,27%

Figura 27: Comparativo de Função Processual e Categorias (ADV*mente). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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usos; certamente com 0,0% de usos; epistêmica com 36,37% de usos; geralmente com 

18,18% de usos; honestamente com 0,0%; possibilidade / talvez com 18,18%; e realmente 

com 27,27%, todos esses usos estão, percentualmente, representados nos bastões em verde. 

Conforme vimos, anteriormente, cada categoria tem sua expressão peculiar. As 

características da linguagem, quantitativas e qualitativas, simultaneamente, que emergiram 

desses usos a partir das categorias descobertas foram: 

 Função acusar: duas categorias quando somadas se destacaram, certamente 

com 12,1% e realmente com 35,2%, perfazendo 47,3% dos usos que expressam 

convicção ou certeza e maior certeza, ou seja, parece que esta função esteve 

preocupada em expressar certeza;  

 Função defender: somando-se as categorias realmente com 42,85% de usos e 

a certamente com 21,42% perfaz 64,27% de usos que expressam convicção ou 

certeza e maior certeza, isto é, essa função parece ter dedicado maior esforço 

para uma linguagem focada em expressar convicção e certeza. Nesta função 

um uso isolado pode parecer inexpressivo, honestamente, entretanto, é uma 

ocorrência muito significativa que foi revelada pela representatividade do 

corpus de estudo. Trata-se de um uso efetivado pelo réu ao declarar ao Juiz seu 

arrependimento pelos fatos ocorridos que só aconteceram, pois [foi tudo 

resolvido sem tomar as atitudes correta]. Resumindo, nesta função três 

categorias parecem ter tido um papel importante: certamente, realmente e 

honestamente, as duas primeiras revelando o foco na certeza e a última no 

sentimento de arrependimento; 

 Função Julgar: duas categorias se destacaram; epistêmica com 36,37% e 

realmente com 27,27% dos usos, a primeira revelando a preocupação com a 

verdade, a fonte de informação ou as dúvidas das testemunhas e a segunda 

expressando maior certeza. A economia de palavras foi outra característica da 

linguagem dessa função revelando uma postura de distanciamento e, ainda, 

nenhum uso pode ser atribuído a expressões de julgamento. Tais evidências de 

usos correspondem aos prescritos teóricos dessa função. 

 Notamos, ainda, que as maiores concentrações de usos nas três funções foram 

evidenciadas nas categorias epistêmicas e realmente, voltadas para o valor de 

verdade e maior certeza. 

 

Em resumo e respondendo a questão no que tange à classe gramatical dos 
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(ADV*mente): as categorias reveladas foram: atitude, certamente, epistêmica, geralmente, 

honestamente, possibilidade / talvez e realmente. 

Nesta parte, a figura 27 expôs as evidências de usos de posicionamento e as categorias 

na classe gramatical dos (ADV*mente). 

O que descobrimos nos dados confirmou nossa pressuposição quanto às características 

da linguagem por função, isto é, há diferenças linguísticas entre as funções que puderam ser 

reveladas a partir dos usos de posicionamento, com base nas categorias encontradas no corpus 

de estudo. 

Na próxima parte, o faremos com os (ADJ). 

  

Categorias de (ADJ) 

 

Na figura 28, ilustramos os usos de posicionamento por função processual e 

categorias de usos de modo quantitativo. 

 

 

 

 

 

 

Na figura 28, ilustramos as evidências de usos de posicionamento por categorias de 

usos reveladas nos (ADJ) por função. Nessa figura podemos verificar que, da esquerda para a 

direita e de cima para baixo temos: a) função acusar, primeira entrada da legenda e colorida 

de azul, nessa função as categorias foram: atitude com 0,30% dos usos, avaliativa com 

Atitude Avaliativa Epistêmica
Facilidade ou 
Dificuldade

Acusar 0,30% 68,58% 24,17% 6,95%

Defender 7,50% 65,37% 25,64% 1,49%

Julgar 0,00% 60,00% 40,00% 0,00%

Figura 28: Comparativo de Função Processual e Categorias (ADJ). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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68,58% dos usos, epistêmica com 24,17% e facilidade / dificuldade com 6,95% dos usos; b) 

função defender, segunda entrada da legenda e colorida de amarelo, atitude com 7,50% dos 

usos, avaliativa com 65,37% dos usos, epistêmica com 25,64% e facilidade / dificuldade com 

1,49% dos usos; c) função julgar, atitude com 00%, avaliativa 60,00%, epistêmica 40,00% e 

facilidade / dificuldade 00% dos usos. Todos esses usos estão, percentualmente, representados 

nos bastões com suas cores correspondentes. 

Conforme vimos, anteriormente, cada categoria tem sua expressão peculiar. As 

características da linguagem, quantitativas e qualitativas, simultaneamente, que emergiram 

desses usos a partir das categorias descobertas foram: 

 Função acusar: os dois maiores usos estão relacionados à avaliação e 

epistêmica, a primeira expressando a avaliação dos atores linguísticos sobre o 

perfil da vítima como uma pessoa feliz, boa aluna, trabalhadora, 

comunicativa, inteligente, boa mãe e corajosa. O perfil do réu avaliado nesses 

usos foi o de uma pessoa agressiva de quem a vítima tinha medo. A função 

epistêmica apontou o conhecimento e a fonte do conhecimento muito mais do 

que dúvidas. 

 Função defender: alinhou-se com a função acusar, quantitativamente, 

entretanto revelou um perfil oposto ao da função acusar tanto para a vítima 

quanto para o réu. A vítima foi retratada como sendo uma pessoa relapsa, 

mentirosa, preguiçosa, desequilibrada, péssima mãe e esposa, saia com outros 

homens, até mesmo quando estava grávida, que tentou o aborto, agressiva e 

assassina. O réu um bom rapaz vítima do desequilíbrio da mãe de seu filho, 

trabalhador, bom pai, bom filho, uma pessoa tranquila e feliz. A categoria 

epistêmica revelou usos equilibrados com a função acusar, quantitativamente. 

 Função Julgar: contribuiu com duas categorias; avaliativa e epistêmica 

revelando seu maior uso em avaliativa, entretanto a maior parte desses usos 

esteve relacionada com instruções sobre parentesco entre as pessoas, 

possibilidade de falso testemunho e alerta sobre conduta agressiva de um 

advogado contra um depoente. A função epistêmica esteve relacionada muito 

mais às dúvidas e a fonte de conhecimento. Assim, a característica dessa 

linguagem foi economia nos usos linguísticos com distanciamento. 

 Notamos, ainda, que a maior concentração de usos esteve relacionada com 

duas categorias: avaliativa e epistêmica com predominância à primeira. 
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Em resumo, e fechando a resposta, as categorias de uso de posicionamento nas duas 

classes gramaticais foram: atitude, certamente, epistêmica, geralmente, honestamente, 

possibilidade / talvez, realmente, avaliativa e facilidade / dificuldade. Os principais usos 

dessas categorias apontaram, por exemplo, o perfil da vítima e do réu mostrando-se útil no 

campo dos estudos da linguagem forense por revelarem as diferenças nas versões desses 

perfis a partir da função, isto é, a análise do posicionamento revelou características da 

linguagem dessas funções, por exemplo, ao descreverem o perfil de alguém. 

A descoberta revelada no corpus a partir do estudo confirmou nossa pressuposição 

quanto às características da linguagem por função, isto é, há diferenças linguísticas entre as 

funções que puderam ser reveladas a partir dos usos de posicionamento tomando-se como 

base as categorias de posicionamento encontradas. Tais diferenças são tanto quantitativas 

quanto qualitativas e marcaram os perfis da vítima e do réu nas duas versões, função acusar e 

função defender. 

Nesta seção respondemos a primeira questão de pesquisa. 

Na próxima, responderemos a segunda e última questão de pesquisa fazendo o 

fechamento deste capítulo. 

 

4.3. Segunda Questão de Pesquisa 

 

Nesta seção responderemos a segunda questão de pesquisa que foi: 

 

2- Há diferenças de usos de posicionamento em relação à função processual que o 

ator linguístico exercer: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar? 

 

A lógica de nossa resposta foi comprar os usos evidenciados no corpus de estudo, 

(CELF_ID_01_a), a partir das classes gramaticais, (ADV*mente) e (ADJ), expondo as 

categorias de posicionamento reveladas por funções processuais de modo a cruzar todos os 

dados. Para tanto, elaboramos tabelas expondo as categorias de posicionamento por função 

processual que são de fácil compreensão e que já foram comentadas ao respondermos à 

primeira questão de pesquisa, assim, optamos por explanar mais, intensamente, no 

cruzamento desses dados. Nossa análise crítica encerrará essa divisão. 

 

Classe Gramatical - (ADV*mente) 

Função Acusar 
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Os usos de (ADV*mente) por categorias e função processual foram apontados em 

figuras que sintetizaram esses usos por função. Ao respondermos a questão um tratamos, 

naquele momento, da exposição das categorias, agora nosso objetivo foi o de verificar os 

percentuais de usos a fim de descobrirmos as diferenças quantitativas nos usos de 

posicionamento por categoria. 

Na tabela 3
132

, detalhamos os usos revelados pela função acusar. 

 

 

 

(ADV*mente) Registros 299 
Posicionamento     

sim 214 
Registros não 85 

 

Funções do Ator Posicionamento Categoria  Registro Por Categoria  
% de 

usos 

    Atitude  4 4,4% 

    Certamente 11 12,1% 

    Epistêmica 21 23,0% 

Acusar = 120 (Y) = 91 Geralmente 8 8,8% 

N = 29   Possibilidade / Talvez 15 16,5% 

    Realmente 32 35,2% 

    Total 91 100,0% 

 

Na tabela 3, ilustramos os usos por categoria que nos permitiu verificar as 

porcentagens de usos de cada categoria: categoria atitude com 4,4%, certamente com 12,1%, 

epistêmica com 23%, geralmente com 8,8%, possibilidade / talvez com 16,5% e realmente 

com 35,2%. 

No fechamento desta seção, quando estivermos de posse da tabela de cruzamento 

faremos nossa análise. Para o momento, o que podemos observar dessa tabela são as 

categorias de usos de posicionamento e as funções cujos números de ocorrências de usos 

foram bastante variados, já que as quantidades de ocorrência também foram. Verificamos, 

ainda, as porcentagens de usos, mais adequadas para comparações por considerarem todas as 

categorias a partir do total de ocorrências da função.  

 

Função Defender 

 

Na tabela 4
133

, detalhamos os usos revelados pela função defender. 

                                                
132

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 3: Estatística das Categorias de Posicionamento: função acusar. 
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(ADV*mente) Registros 299 
Posicionamento     

sim 214 
Registros não 85 

 

Funções do Ator Posicionamento Categoria  
Registro Por 

Categoria  

% de 

usos 

    Atitude 3 2,67% 

    Certamente 24 21,42% 

    Epistêmica 24 21,42% 

Defender = 153 (Y) = 112 Geralmente 4 3,60% 

N = 41   Honestamente 1 0,90% 

    Possibilidade / Talvez 8 7,14% 

    Realmente 48 42,85% 

    Total 112 100,0% 

 

Na tabela 4, apresentamos os usos por categoria que nos permitiu verificar as 

porcentagens de usos de cada categoria: categoria atitude com 2,67%, certamente com 

21,42%, epistêmica com 21,42%, geralmente com 3,60%, honestamente 0,90%, possibilidade 

/ talvez com 7,14% e realmente com 42,85%. 

Igualmente, à tabela 3, essa apresenta os valores de ocorrências por categoria e as 

porcentagens de usos de cada categoria. Nessa categoria há um só uso de honestamente, que 

como já vimos é referente ao arrependimento do réu e, portanto, um uso importante no 

contexto geral que só foi possível detectar devido à representatividade do corpus de estudo, 

isto é, 100% representativo considerando nosso objetivo de estudar um Processo Penal 

completo. 

 

Função Julgar 

 

Na tabela 5
134

, detalhamos os usos revelados pela função julgar. 

 

 

(ADV*mente) Registros 299 
Posicionamento     

sim 214 
Registros não 85 

 

Funções do Ator Posicionamento Categoria  
Registro Por 

Categoria  
% de usos 

    Epistêmica 4 36,37% 

                                                
133 Fonte: Elaborado pela autora. 
134 Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 4: Estatística das Categorias de Posicionamento: função defender. 

 

Tabela 5: Estatística das Categorias de Posicionamento: função julgar. 
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(ADV*mente) Registros 299 
Posicionamento     

sim 214 
Registros não 85 

 

Funções do Ator Posicionamento Categoria  
Registro Por 

Categoria  
% de usos 

Julgar =26 
(Y) = 11 

(46,15%) 
Geralmente 2 18,18% 

N =15   
Possibilidade / 

Talvez 
2 18,18% 

    Realmente 3 27,27% 

  
Total 11 100,00% 

 

Na tabela 5, demonstramos os usos por categoria que nos permitiu verificar as 

porcentagens de usos de cada categoria: epistêmica com 36,37%, geralmente com 18,18%, 

possibilidade / talvez com 18,18% e realmente com 27,27%. 

A função julgar evidenciou usos de posicionamento bastante coerentes com a teoria 

sobre a função de um Juiz, já que notamos algumas características bem peculiares dessa 

função, por exemplo, a economia de palavras, a imparcialidade e a concentração de usos na 

categoria epistêmica que envolveu o conhecimento e na categoria realmente que está 

relacionada à ênfase em maior certeza. 

 

Comparativo dos (ADV*mente) 

 

As categorias de usos de posicionamento por função revelaram uma diferença de usos 

de (ADV*mente) em relação às funções. 

Na tabela 6
135

, comparamos os usos e analisamos as diferenças descobertas. 

 

 

Categorias Acusar Defender Julgar 

Atitude 4,4% 2,67% 0,00% 

Certamente 12,1% 21,42% 0,00% 

Epistêmica 23,0% 21,42% 36,37% 

Geralmente 8,8% 3,60% 18,18% 

Honestamente 0,0% 0,90% 0,00% 

Possibilidade / Talvez 16,5% 7,14% 18,18% 

Realmente 35,2% 42,85% 27,27% 

  100,0% 100,00% 100,00% 

 

Na tabela 6, apontamos as diferenças de usos de categorias de (ADV*mente) 

evidenciando que há diferenças de usos, tais como: 

                                                
135 Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 6: Categorias por Função Processual: (ADV*mente). 
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 A categoria atitude não foi usada pela função julgar e apontou uso a maior para 

a função acusar, embora as três funções tenham tido a mesma oportunidade de 

fazê-lo na mesma quantidade ou em quantidades superiores; 

 A categoria certamente foi usada por duas funções, acusar e defender, mas não 

observamos uso na função julgar. As porcentagens de usos entre as funções 

acusar e defender foram diferentes, a função acusar teve 12,1% de usos e na 

função defender os usos foram de 21,42%, quase o dobro dos usos da função 

acusar.  

 A categoria epistêmica foi usada pelas três funções: (a) acusar com 23% dos 

usos, (b) defender com 21,42% de usos e, (c) julgar com 36,37%. Nessa 

categoria, notamos que a função julgar se destacou nesses usos, o que pode ser 

justificado pelo seu papel de investigar o que os depoentes sabem, quais são as 

fontes desse conhecimento e quais são suas dúvidas sobre a ocorrência; 

 A categoria geralmente foi usada pelas três funções: (a) acusar com 8,8% dos 

usos, (b) defender com 3,60% dos usos e, (c) julgar com 18,18% dos usos. 

Notamos que a função julgar é a que tem a maior concentração de usos dentre 

todas as funções, nessa função há apenas dois atores linguísticos, assim, essa 

diferença se tornou mais significativa em relação às demais tendo em vista 

terem maior número de atores linguísticos. Todas as funções tiveram a mesma 

possibilidade de usos, independentemente, do número de atores e, nesse caso, a 

função julgar teve um desempenho maior; 

 A categoria honestamente foi evidenciada com apenas um uso do réu no 

Julgamento, ou seja, não foi observado nenhum outro uso nas funções acusar e 

julgar. Tal uso representou o amadurecimento do réu frente à ocorrência ao 

longo do tempo e o marcador de posicionamento, sinceramente, materializou 

e revelou o nível de arrependimento do réu. Um dado significativo por 

qualquer vertente que o estude, mas que para esta pesquisa, focada na 

linguagem, revelou o valor de estudarmos o posicionamento a partir da 

metodologia usada nesse trabalho, não que os demais dados já não o tivessem 

feito isso, pelo contrário, todos demonstraram como foi importante investigar o 

posicionamento, mas, nesse caso, o encontro quantitativo e qualitativo desse 

dado é um achado revelado pelo corpus de estudo, isto é, trata-se de uma 

evidência de uso, uma prova linguística, que destacou, com apenas um uso, o 
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posicionamento de arrependimento do réu. Acreditamos que investigar o 

posicionamento como fizemos nesta pesquisa é uma ferramenta importante 

para esfera forense, uma metodologia que pode ser aceita no tribunal, 

validando nossa pressuposição de que o ator linguístico revelaria o impacto que 

a ocorrência teria causado em sua vida, ou seja, na vida de cada ator 

linguístico; 

 Na categoria possibilidade / talvez nessas funções: (a) acusar 16,5% usos, (b) 

defender 7,14% usos e, (c) julgar com 18,18% dos usos. Notamos que essa 

categoria revelou uma diferença de 9,36% a menos nos usos em relação à 

função acusar e que a função julgar a usou a maior em 1,68% dos usos 

evidenciados;  

 A categoria realmente foi usada por todas as funções: (a) acusar com 35,2% 

dos usos, (b) defender com 42,85% dos usos e, (c) julgar com 27,27% dos 

usos; 

 Comprando a função julgar com qualquer outra notamos que há uma 

representatividade menor em termos de usos por categoria, isto é, essa função 

usou apenas quatro categorias com dois Juízes. 

 

Como vimos no que tange aos usos dos (ADV *mente) há diferenças de usos quando 

analisamos as três funções processuais: (a) acusar, (b) defender e, (c) julgar. Investigar as 

classificações por semelhanças, funções processuais e categorias, revelou as diferenças de 

usos contidas nessas funções particularizadas por categorias. 

Na próxima seção, apresentaremos os dados referentes aos (ADJ). 

 

Classe Gramatical - (ADJ) 

 

Igualmente, ao que fizemos com a classe gramatical dos (ADV*mente), nesta seção, 

apresentaremos os usos dos (ADJ) por categorias de posicionamento e função processual por 

meio de tabelas que sintetizam essas evidências e, ainda, nossas análises quantitativas. No 

fechamento desta parte do trabalho responderemos à segunda questão de pesquisa. 

 

Função Acusar 
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Na tabela 7
136

, detalhamos os usos dos (ADJ) encontrados na função acusar. 

 

 

 

 
Registros 2.636 

Sim = 1.023 => 

(Y) 38,80% 

Não = 1.613 => 

61,20%  

Ator 

Linguístico 
Posicionamento Categoria 

Registro Por 

Categoria 
% 

    Atitude 1 0,30% 

    Avaliativa 227 68,58% 

    Epistêmica 80 24,17% 

Acusar = 769 (Y) = 331 
Facilidade / 

Dificuldade 
23 6,95% 

(N) = 438     331 100,00% 

 

Na tabela 7, marcado em azul, vemos os usos totais encontrados na função acusar, 

769, e os agrupamentos por semelhança correspondentes, não para posicionamento com 438 e 

sim com 331 usos. A partir dos 331 usos de posicionamento identificamos suas categorias, 

coluna categoria, e a quantidade de usos por categoria, coluna registro por categoria, e, ainda, 

as porcentagens de usos por categoria em relação aos 331 usos totais de posicionamento dessa 

função, coluna %. A categoria atitude foi usada em 0,30%, a categoria avaliativa em 68,58% 

dos usos, a epistêmica em 24,17% e a facilidade / dificuldade em 6,95% dos usos. 

Observamos nesta tabela que as categorias de usos de posicionamento nessa função 

processual tiveram números de usos bastante variados para cada categoria evidenciada no 

corpus de estudo (CELF_ID_01_a). 

Compararemos esses dados com uma tabela que fará um cruzamento total dos usos de 

(ADJ) com as demais funções e, nessa comparação verificaremos como essas categorias se 

comportaram nas demais funções processuais.  

 

Função Defender 

 

Na tabela 8
137

, detalhamos os usos revelados pela função defender. 

 

 

 

                                                
136 Fonte: Elaborado pela autora. 
137 Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 7: Estatística das Categorias de Posicionamento: função acusar. 

 



189 

 

 

 

 

 

 

 
Registros 2.636 

Sim = 1.023 => (Y) 

38,80% 

Não = 1.613 => 

61,20%  

Ator Linguístico Posicionamento Categoria 
Registro Por 

Categoria 
% 

    Atitude 50 7,50% 

    Avaliativa 436 65,37% 

    Epistêmico 171 25,64% 

Defender = 

1.651 
(Y) = 667 Facilidade / Dificuldade 10 1,49% 

  (N) = 984   667 100,00% 

 

Na tabela 8, observamos os usos totais na função defender, 1.651, e os agrupamentos 

por semelhança, não para posicionamento com 984 usos e sim para posicionamento com 667 

usos. A partir dos 667 usos de posicionamento essa função revelou: as categorias de usos, 

coluna categoria, as quantidades de usos por categoria, coluna registro por categoria, e as 

porcentagens desses usos em relação a todos os usos da função, coluna %. A categoria atitude 

foi usada em 7,50%, a categoria avaliativa em 65,37% dos usos, a categoria epistêmica em 

25,64% e a facilidade / dificuldade em 1,49% dos usos. 

Igualmente à tabela 7, observamos nesta tabela que as categorias de usos de 

posicionamento nessa função processual tiveram números de usos bastante variados para cada 

categoria evidenciada no corpus de estudo (CELF_ID_01_a). 

Esses dados também serão comparados em uma tabela que fará um cruzamento total 

dos usos de (ADJ) com as demais funções e, nessa comparação verificaremos como essas 

categorias se comportaram nas demais funções processuais.  

 

Função Julgar 

 

Na tabela 9
138

, detalhamos os usos revelados pela função julgar. 

 

 

 
Registros 2.636 

Sim = 1.023 => 

(Y) 38,80% 

Não = 1.613 => 

61,20%  

Ator Linguístico Posicionamento Categoria 
Registro Por 

Categoria 
% 

                                                
138 Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 8: Estatística das Categorias de Posicionamento: função defender. 

 

Tabela 9: Estatística das Categorias de Posicionamento: função julgar. 
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Registros 2.636 

Sim = 1.023 => 

(Y) 38,80% 

Não = 1.613 => 

61,20%  

Ator Linguístico Posicionamento Categoria 
Registro Por 

Categoria 
% 

    Avaliativa 15 60,00% 

    Epistêmica 10 40,00% 

Julgar = 216 (Y) = 25   25 100,00% 

  (N)= 191       

 

Na tabela 9, observamos os usos totais, 216, e os agrupamentos por semelhança, não 

para posicionamento com 191 usos e sim para posicionamento com vinte e cinco usos. A 

partir dos vinte e cinco usos de posicionamento essa função revelou: as categorias de usos, 

coluna categoria, as quantidades de usos por categoria, coluna registro por categoria, e as 

porcentagens desses usos em relação a todos os usos da função, coluna %. A categoria 

avaliativa foi usada em 60,0%, e a categoria epistêmica em 40,00% dos usos. 

Semelhante ao que vimos nas tabelas 8 e 9, observamos nesta tabela que as categorias 

de usos de posicionamento nessa função processual tiveram números de usos bastante 

variados para cada categoria evidenciada no corpus de estudo (CELF_ID_01_a). 

Esses dados também serão comparados em uma tabela que fará um cruzamento total 

dos usos de (ADJ) com as demais funções e, nessa comparação verificaremos como essas 

categorias se comportaram nas demais funções processuais. 

 

Comparativo dos (ADJ) 

 

As categorias de usos de posicionamento por função revelaram uma diferença de usos 

de (ADJ) em relação às funções processuais. 

Na tabela 10
139

, ilustramos essas diferenças. 

 

 

ADJETIVO Registros =  
  

Posicionamento Sim =  Não =  
 

  Acusar Defender Julgar 

Atitude 0,30% 7,50% 0,00% 

Avaliativa 68,58% 65,37% 60,00% 

                                                
139 Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 10: Categorias por Função Processual (ADJ). 
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ADJETIVO Registros =  
  

Posicionamento Sim =  Não =  
 

Epistêmica 24,17% 25,64% 40,00% 

Facilidade ou 

Dificuldade 
6,95% 1,49% 0,00% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Na tabela 10, demonstramos o resultado do cruzamento de todas as categorias e todas 

as funções da classe gramatical (ADJ). Nessa figura podemos observar que: na categoria 

atitude a função com mais usos foi defender com 7,50% dos usos, as demais ou não revelaram 

usos ou apresentaram um uso inferior a 1% como é o caso da função acusar com 0,30% de 

uso; a categoria avaliativa foi a de maior uso e por todas as funções de maneira, praticamente, 

equilibrada; a categoria epistêmica também apresentou uso, relativamente equilibrado, com 

exceção à função julgar que registrou um uso de 40% e, por fim, a categoria facilidade / 

dificuldade apontou um uso maior para acusar com 6,95% e a função defender com um uso de 

1,49%, por fim, a função julgar não revelou usos dessa categoria. 

Comparando os usos podemos perceber que há diferenças quantitativas. Observamos, 

ainda, que os usos parecem ser coerentes com o que é esperado, em particular, para a função 

julgar. A seguir destacamos algumas dessas diferenças: 

 

 Com cinquenta registros a categoria atitude na função defender foi o maior uso, 

seguida de um uso na função acusar e zero uso na função julgar. O ator que 

teve o melhor desempenho foi o réu somando-se os dois momentos, Audiência 

Preliminar e Julgamento, sendo que todos os usos foram para expressar 

emoção, conforme Biber (2006a e 2006b), representando seu estado 

psicológico afetivo frente às ocorrências do crime por meio dos seguintes 

marcadores de posicionamento: desesperado, triste e transtornado; 

 A categoria avaliativa foi usada pelas funções: acusar com 227 usos, defender 

com 436 e julgar com quinze usos. Na função acusar os atores foram: < Ta1>, < 

Ta2>, < Ta3>, < Ta4>, < Ta9>, < Ta10>, < Ta11>,< Ta12>, < Ta14>, < Ta16>, < 

Ta19>, < Tj1>, < Tj2>,< Tj3 >, < Tj4>, < Tj5>, < Tj8>, < Tj10> < A > e < P >. 

Observamos que, diferentemente, do que aconteceu na categoria atitude, nessa 

categoria e função acusar o réu não fez nenhum uso. Os usos referentes à 

função defender foram 436 por meio dos seguintes atores: < Def. >, < Ta1>, < 

Ta3>, < Ta7 >, < Ta11>, < Ta12>, < Ta16>,< Tj6>, < Tj7>, (< Ta14 > e < Tj8>), (< 
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Ta19> e < Tj9>), (< Rj > e < Ra>). Conforme vimos no decorrer das análises, 

chamou nossa atenção, novamente, o comportamento linguístico do réu, já que 

nessa categoria e função defender fez um amplo uso da categoria avaliativa em 

dois momentos, Audiência Preliminar e Julgamento. Observamos o uso de 

outro ator linguístico que exerceu um importante papel nesse processo com 

desdobramentos indesejados, trata-se da testemunha que foi identificada como, 

(< Ta14> e < Tj8>), uma etiqueta para cada momento do processo sendo < Ta14> 

adotada para Audiência Preliminar e < Tj8> para o Julgamento. O último ator 

linguístico que chamou nossa atenção foi (< Ta19> e < Tj9>). O desempenho 

desse atores foi, percentualmente, e qualitativamente, significativo, 

principalmente, quando considerados os objetivos pretendidos com esses 

depoimentos que foi o de declarar a inocência do réu, já que um é o próprio 

réu, a segunda testemunha é parente direto do réu e, portanto, tinha interesse 

em sua absolvição e o último, um amigo do réu, funcionário público, com o 

mesmo empenho. Vale ressaltar que, embora tenham apresentado desempenho 

quantitativo maior do que os demais atores linguísticos, isso não significou que 

tenham atingido seu empenho de absolver o réu, já que esse foi condenado e, 

ainda, deve se considerar que as duas testemunhas em questão foram as únicas 

que ao final do processo, na leitura da sentença, foram acusadas de perjúrio. 

Tal dado se destaca, mais ainda, se lembrarmos de nossa Fundamentação 

Teórica quando discutimos o crime de perjúrio, nesse momento, apontamos 

que o instrumento desse crime é a palavras. Nossa análise parece revelar que o 

posicionamento seria um dos caminhos para investigar e provar a culpa ou 

inocência de crimes como esses. Entretanto, será preciso outro tipo de corpus e 

mais pesquisas para que seja possível apresentarmos generalizações a esse 

respeito. Para o momento, as evidências demonstraram que a maior 

concentração de usos da categoria avaliativa foi feita por esses atores que 

pertencem à função defender. 

 Os demais atores tiveram as mesmas chances de usar essa categoria, mas não o 

fizeram com a mesma intensidade; 

 A categoria epistêmica foi usada pelas três funções: (a) acusar com oitenta 

usos, (b) defender com 171 usos e, (c) julgar com dez usos. Além das 

diferenças quantitativas não foram observados usos em destaque como os que 

ocorreram na categoria avaliativa. 
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 A categoria facilidade ou dificuldade foi usada por duas funções: (a) acusar 

com vinte e três usos e (b) defender com dez usos. Novamente, além das 

diferenças quantitativas não foram observados usos em destaque como os 

ocorridos na categoria avaliativa. 

 

Como vimos no que tange aos usos da classe gramatical dos (ADJ), há diferenças de 

usos quando analisamos as três funções processuais: (a) acusar, (b) defender e, (c) julgar, que 

se tornam mais expressivas quando observadas pelos atores que compõem cada um desses 

conjuntos de funções. Investigar as classificações por semelhanças de categorias e funções 

revelou as diferenças de usos contidas nessas funções e particularizadas por seus atores. 

Nesta parte discorremos sobre os (ADJ). 

Na próxima parte faremos uma comparação envolvendo: as duas classes gramaticais, 

as três funções e todas as categorias reveladas no corpus de estudo (CELF_ID_01_a). 

 

Comparativo dos (ADV*mente) e (ADJ) 

 

O cruzamento das funções com as categorias usadas no corpus de estudos foram 

compilados em uma única tabela com a finalidade de uma análise simultânea e comparativa 

dessas duas classes gramaticais aqui estudas. 

 Na tabela 11
140

, demonstramos os usos de posicionamento revelados no corpus de 

estudo por classe gramatical, função processual e categoria de uso. 

 

 

ADV*mente Registros 299 Sim =214 Não = 85 

  Acusar Defender Julgar 

Atitude 4,4% 2,67% 0,00% 

Certamente 12,1% 21,42% 0,00% 

Epistêmica 23,0% 21,42% 36,37% 

Geralmente 8,8% 3,60% 18,18% 

Honestamente 0,0% 0,90% 0,00% 

Possibilidade / Talvez 16,5% 7,14% 18,18% 

Realmente 35,2% 42,85% 27,27% 

TOTAL 100,0% 100,00% 100,00% 

ADJETIVO 2.636 Registros  Sim = 1.023 Não = 1.613 

  Acusar Defender Julgar 

                                                
140 Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 11: Categorias por Função Processual: (ADV*mente) e (ADJ). 
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ADJETIVO 2.636 Registros  Sim = 1.023 Não = 1.613 

  Acusar Defender Julgar 

Atitude 0,30% 7,50% 0,00% 

Avaliativa 68,58% 65,37% 60,00% 

Epistêmica 24,17% 25,64% 40,00% 

Facilidade ou Dificuldade 6,95% 1,49% 0,00% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Na tabela 11, apontamos as diferenças de usos por classes gramaticais, marcadas em 

verde, função processual, coloridas de amarelo, e, por fim, as categorias no lado esquerdo 

estão em branco e são seguidas das porcentagens de usos de cada categoria. 

Como podemos perceber, há diferenças quantitativas e qualitativas nas categorias de 

posicionamento que revelaram características da linguagem das funções processuais, tais 

como: 

 

 Função Acusar: Na classe gramatical (ADV*mente) as categorias mais 

usadas foram: certamente, expressando convicção ou certeza, e realmente, 

expressando, maior certeza, somadas perfazem 47,3% dos usos em relação às 

possibilidades de usos da função acusar para (ADV*mente). O (ADJ) mais 

relevante, quantitativamente, envolveu a escala de valores individuais em 

relação à proposição / alvo da oração cujos marcadores de posicionamento 

foram os da categoria avaliativa. A partir desses usos podemos notar uma 

característica dessa linguagem que envolveu o grau de certeza e a avaliação do 

marcador de posicionamento em relação à proposição / alvo da oração. 

Observamos também um uso da categoria epistêmica que envolveu o campo 

semântico do conhecimento com valor de verdade nas duas classes gramaticais, 

(ADV*mente) e (ADJ). Em resumo, a função revelou usos de posicionamento 

que expressaram a avaliação do ator linguístico e envolveram o campo 

semântico da certeza, da verdade e o epistêmico na versão da ocorrência que 

considerou o réu culpado desde a Audiência Preliminar. 

  Função Defender: Na classe gramatical (ADV*mente) as categorias mais 

usadas foram: certamente, expressando convicção ou certeza, e realmente, 

expressando, maior certeza, somadas perfazem 64,27% dos usos em relação às 

possibilidades de usos da função defender para (ADV*mente). O (ADJ) mais 
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relevante, quantitativamente, esteve relacionado à escala de valores do ator 

linguístico e foi registrado pela categoria avaliativa. Igualmente, aos 

(ADV*mente), a partir desses usos podemos notar uma característica dessa 

linguagem que envolveu o grau de certeza e a avaliação do marcador de 

posicionamento em relação à proposição / alvo da oração. Notamos também 

um uso da categoria epistêmica que envolveu o campo semântico do 

conhecimento com valor de verdade nas duas classes gramaticais, 

(ADV*mente) e (ADJ). Em resumo, uma função que revelou usos que 

envolveram o campo semântico da certeza, da verdade e o epistêmico na 

versão da ocorrência que considerou o réu inocente mesmo antes do 

Julgamento. 

 Função Acusar: A partir dos usos evidenciados em (ADV*mente) e (ADJ), 

notamos que nessa função há um equilíbrio no que tange ao uso epistêmico das 

duas classes gramaticais que somadas perfazem 76,37% de usos nas duas 

classes gramaticais, (ADV*mente) e (ADJ), que envolveram o valor de 

verdade, o conhecimento, a fonte do conhecimento e a dúvida. O uso da 

categoria epistêmica nas duas classes gramaticais esteve mais relacionado com 

perguntas do Juiz às testemunhas a fim de dirimir suas dúvidas ou de ver 

revelada a fonte do conhecimento da testemunha. A segunda categoria mais 

usada nessa função foi extraída dos (ADJ) e correspondeu à categoria 

avaliativa. Diferentemente, das funções, acusar e defender e, embora esses usos 

estejam relacionados à escala de valores do ator linguístico em relação à 

proposição / alvo da oração, eles não apresentaram nenhum uso com avaliações 

sobre, pessoas ou ocorrências como vimos nas funções acusar e defender. Na 

verdade, esses usos foram para instruir as testemunhas a falarem a verdade ou 

para advertir um dos advogados de defesa a não ser agressivo com uma das 

testemunhas com o seu alto tom de voz.  

 

Diante dessas características da linguagem reveladas nessas classes gramaticais, 

funções e categorias, respondemos à segunda questão de pesquisa: 

Sim! Há diferenças quantitativas nos usos de categorias de posicionamento por função. 

Sim! Há diferenças qualitativas nos usos de categorias de posicionamento por função. 

Sim! Notamos muitas diferenças de usos no que tange às funções processuais: (a) 

acusar, (b) defender e, (c) julgar conforme demonstramos no decorrer desta seção. Essas 
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diferenças foram investigadas não só pelas funções processuais, mas também pelos atores que 

compõem essas funções e essas diferenças foram confirmadas, na verdade, mais do que 

confirmar as diferenças, elas foram dissecadas e, com isso, percebemos que dois atores se 

destacaram, principalmente, nos usos de (ADJ), o réu e a testemunha identificada como, < 

Ta14> e < Tj8>. Vale ressaltar que essa testemunha foi acusada ao final do julgamento pelo 

crime de perjúrio, juntamente, com outra testemunha do rol da defesa.  

Nossa síntese do capítulo de Análise de Dados recupera o apontado no capítulo de 

Fundamentação Teórica sobre haver lacunas nas pesquisas de posicionamento que 

investiguem os usos na Língua Portuguesa e na esfera forense e, ainda, em outras esferas que 

não a acadêmica. Os resultados obtidos nessa análise mostraram o quão fértil é o solo de 

investigação do posicionamento em qualquer campo e que é necessário ampliarmos as 

pesquisas na Língua Portuguesa. No capítulo de Metodologia apresentamos o corpus de 

estudo, (CELF_ID_01_a), verificando a representatividade dos dados estudados, já que 

representou 100% do que se pretendeu estudar. 

Os resultados apresentados aqui revelaram que há muitas diferenças de usos de acordo 

com os objetivos dos atores linguísticos e, portanto, prestam uma contribuição importante 

para o desenvolvimento de novas pesquisas, que em seu conjunto, poderão preencher as 

lacunas mencionadas como, por exemplo, elaborar desenvolvimento pedagógico a partir de 

usos que reflitam as interações do mundo real, no caso, da esfera forense. 

Neste capítulo apresentamos os dados interpretando-os e fazendo uma discussão sobre 

os resultados obtidos em cada uma das questões de pesquisa. 

No capítulo a seguir apresentaremos uma discussão crítica dos resultados. 
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PARTE 3 - DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta parte iniciaremos o encerramento deste trabalho. 

No próximo capítulo faremos uma discussão crítica dos dados. No último capítulo 

apresentamos nossas considerações finais e perspectivas futuras. 
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CAPÍTULO 5 - DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo discutiremos os resultados relacionando-os com os principais pontos 

apresentados no capítulo dois de nossa Fundamentação Teórica, tais como: Linguística 

Aplicada com percurso Transdisciplinar, Linguística de Corpus, Linguística Forense e 

posicionamento. Para tanto, organizamos esta parte da tese em dois momentos, no primeiro, 

faremos essa relação da teoria com os resultados revelados no corpus de estudo, 

(CELF_ID_01_a), e, no segundo momento, discorreremos os desdobramentos possíveis. 

Os dados revelados a partir do corpus indicaram, em seu conjunto, que: em resposta à 

primeira questão de pesquisa, as duas classes gramaticais (ADV*mente) e (ADJ) fizeram 

usos de posicionamento nas seguintes categorias: atitude, avaliativa, epistêmica, geralmente, 

honestamente, possibilidade / talvez; realmente e facilidade / dificuldade; e, em relação à 

segunda questão de pesquisa, há diferenças linguísticas nos usos de posicionamento por 

função processual: a) acusar; b) defender e; c) julgar. A relevância desses achados foi que eles 

nos permitiram evidenciar e estudar as representações linguísticas usadas pelos atores no 

momento em que estavam sendo ouvidos em oitivas processuais. A importância principal é 

que esses usos oriundos do mundo real e, totalmente, desprovidos de qualquer intenção de 

pertencerem a nenhuma pesquisa, nos possibilitou entender as características da linguagem 

usada no ambiente forense, especificamente, no processo estudado e na atividade de oitivas 

processuais. Nesse momento de um processo, as testemunhas materializam suas impressões 

sobre a ocorrência que se julga explicitando seus sentimentos, suas opiniões, suas atitudes, 

suas escalas de valores o que sabem ou não e como souberam de qualquer detalhe sobre os 

acontecimentos. Estudar essa linguagem é desvendar esses processos de representação 

linguística. 

Além disso, os resultados demonstraram que o posicionamento é um bom caminho 

para desvendarmos a linguagem das oitivas processuais. Entretanto, como vimos no início 

deste trabalho, há uma grande lacuna nesse tipo de estudos específico. Embora tenhamos 

verificado que a quantidade de estudos do posicionamento não é pequena, por exemplo, 

Berman, Ragnarsdóttir e Strömqvist (2002); Precht (2003); Fortanet-Gómez (2004); Du Bois 

(2007); Adams e Quintana-Toledo (2013); González (2014); Biber e Finegan (1988); Biber et 

al (1999); Biber (2004); Biber (2006a); Biber (2006b) e Biber e Gray (2012), até o momento 

da publicação deste trabalho, nenhum deles investigou o uso de posicionamento como o 

fizemos nesta pesquisa. As diferenças entre o que encontramos em nossa revisão da 

bibliografia e nossa pesquisa foram: no idioma Português há poucos estudos de 
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posicionamento guiados, exclusivamente, pelo trabalho de Biber e colaboradores; não 

encontramos nenhum estudo em qualquer idioma que investigasse o posicionamento em 

oitivas processuais de um Processo Penal e, por fim, a metodologia que elaboramos para essa 

pesquisa foi inovadora e fundamentada na Linguística de Corpus. Diante disso, acreditamos 

que contribuímos para diminuir a lacuna existente de trabalhos nessa linha. 

A fim de conquistar os objetivos pretendidos neste estudo a pesquisa lidou com mais 

de uma disciplina que estiveram em sinergia o tempo todo. O Direito contribuiu com a 

fundamentação teórica dessa área e, principalmente, o Direito Penal, ofertou o corpus que 

estudamos. A partir da Linguística de Corpus, que foi nossa base fundamental, compilamos 

nosso corpus de estudo, adotamos a ferramenta PALVRAS para etiquetar o corpus estudado e 

edificamos a metodologia que usamos nesta pesquisa. A Linguística Forense proporcionou o 

olhar motivador para está pesquisa e guiou os trabalhos pela ponte entre o Direito e a 

Linguagem desse campo. A problemática surgiu em todas essas esferas, simultaneamente, e 

foi iluminada por todas. Por fim, os conhecimentos gerados por este estudo poderão ser 

aplicados em todas essas áreas, minimamente, de modo pedagógico. 

Conforme discorremos no capítulo dois, a Linguística Aplicada está ampliando seu 

olhar para além das questões pedagógicas do ensino de idiomas, atualmente, ela também 

considera outras demandas sociais em suas investigações. Naturalmente, as pesquisas que 

trilhem por esse caminho perceberão que ele exige interação com outras áreas do 

conhecimento, esse é o fazer da LA interdisciplinar. Conforme Damianovic (2005), citada na 

nossa fundamentação teórica, a LA iniciou uma articulação dialógica com ―múltiplos 

domínios do saber‖ que, semelhante a ela, se preocupavam com a linguagem e, assim, deu um 

salto científico significativo (p. 186). O caráter inter ou transdisciplinar da LA entrou em 

pauta e muitas pesquisas se voltaram para estudos da linguagem que pudessem revelar os 

processos pelos quais a linguagem se estrutura para manter as relações de poder social, por 

exemplo. O trabalho do linguista aplicado configura-se em um importante conhecimento que 

permite ao homem um novo olhar sobre essas relações de domínio mediadas pela linguagem. 

Nessa linha de raciocínio Coulthard e Coulthard (2004), concordam que a linguagem é um 

dos instrumentos presentes nessa relação de poder sendo, para eles, um dos pontos que devem 

fazer parte das preocupações do linguista que investiga a linguagem do mundo real. Nesse 

sentido, consideramos que a LA transdisciplinar seja mais apropriada a esse tipo de 

investigação, já que o conhecimento não fica aprisionado em compartimentos disciplinares, 

mas estão em movimento entre as disciplinas gerando novos conhecimentos para todos os 

níveis de Realidade, conforme Nicolescu (1999 e 2011). Nesta pesquisa todos esses níveis de 
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Realidade estiveram em sinergia com trocas de conhecimento, lidando com questões do 

mundo real e enriquecendo o resultado final, assim, o caráter do percurso percorrido nesta 

pesquisa foi transdisciplinar. A relevância disso para nossos dados foi que tivemos maior 

compreensão do assunto que estudamos impactando em nossa análise que, para Biber e 

colaboradores, deve considerar o contexto de uso, assim, o conhecimento adquirido nessa 

sinergia com as esferas envolvidas contribuiu para nossa análise dos dados. Diante disso, 

entendemos que pesquisas em LA que trilhem por um percurso transdisciplinar e as que 

sejam, plenamente, transdisciplinares possam contribuir para o desenvolvimento dos estudos 

linguísticos que vão além das questões pedagógicas. 

Outro aspecto levantado no capítulo dois foi em relação aos princípios e ocupação da 

Linguística de Corpus. Vimos que a Linguística de Corpus dedica-se a coletar, compilar e 

analisar um corpo de material linguístico de linguagem natural oriunda de ambiente real, 

eletronicamente, tratado e analisado, ou seja, um corpus de estudo da linguagem que se 

almeja estudar coletado, tratado e analisado, criteriosamente, com o auxílio do computador. 

Nesse campo de investigação há dois conceitos principais: a) uma abordagem empirista e b) a 

linguagem vista como um sistema probabilístico, ambos foram considerados em nossos dados. 

O primeiro princípio, abordagem empirista, por ter coletado um corpus proveniente da 

linguagem natural, produzida pelo homem, isto é, o corpus de estudo foi oriundo das falas 

extraídas das oitivas processuais de um Processo Penal que julgava uma violência doméstica 

homicida valorizando, assim, as evidências de usos linguísticos. O segundo princípio, sistema 

probabilístico, entendendo que os traços linguístico não ocorrem de modo aleatório e que a 

linguagem forma padrões que apresentam regularidades que são estáveis em momentos 

distintos, isto é, a linguagem pode se revelar semelhante em corpus diferente. Neste estudo 

consideramos esse princípio em dois pontos: primeiro, ao adotarmos a ferramenta, 

PALAVRAS, que foi usada para etiquetar o corpus de estudo, gramaticalmente. A estrutura 

dessa ferramenta considera o sistema probabilístico em suas análises mediadas por corpora 

linguísticos que podem ocorrer de modo semelhante em outros corpora e, portanto, podem ser 

destacados a partir dos corpora de base da ferramenta o que permite a etiquetagem gramatical 

do corpus de estudo, em segundo lugar, por que a probabilidade de semelhanças de usos foi 

investigada no nosso corpus de estudo a partir das classes gramaticais e dos usos de 

posicionamento por função e categoria de posicionamento. Para tanto, desenvolvemos uma 

metodologia própria que foi descrita no capítulo de Metodologia. 

A partir da Linguística de Corpus, outro aspecto foi considerado, o estudo do 

posicionamento assim como proposto por Biber e colaboradores (1999; 2006a e 2006b). O 
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posicionamento pode ser definido como ―a expressão declarada de um autor ou orador de 

atitudes, sentimentos, julgamentos ou compromissos sobre a mensagem‖ (Biber e Finegan, 

1988, p. 1, tradução nossa). As categorias de posicionamento reveladas nos dados nos 

permitiram desvendar que embora os usos sejam semelhantes no que tange as categorias de 

posicionamento, isto é, em funções diferentes pudemos encontrar as mesmas categorias, por 

exemplo, atitude, avaliativa, epistêmica e facilidade / dificuldade, elas revelaram diferenças 

qualitativas. As características da linguagem que foram reveladas por esses usos foram 

diferentes. Notamos, por exemplo, que os usos das categorias de posicionamento revelaram o 

perfil da vítima e do réu com características de linguagem que apontaram para perfis bem 

diferentes de acordo com a função processual apesar de terem sido estruturadas pelas mesmas 

categorias de posicionamento. Diante disso, os resultados obtidos mostraram o quão fértil é o 

solo de investigação do posicionamento em qualquer campo e o quão importante ele é para os 

estudos da Linguística Forense podendo, ainda, servir de prova de crime e ser aceito nos 

tribunais como tal. 

A Linguística Forense é uma área de investigação que lida com a linguagem que 

acontece nos tribunais. O perjúrio é um dos crimes que tem como instrumento a palavra, 

conforme vimos na fundamentação teórica desta pesquisa. Como vimos nesta análise de 

dados, os atores linguísticos que foram acusados de perjúrio usaram mais, intensamente, o 

posicionamento do que os demais, mesmo considerando que as oportunidades de usos foram 

iguais a todos os atores no corpus de estudo. Diante disso, a investigação do posicionamento 

nos parece um dos caminhos de investigação desse tipo de crime, configurando-se em um 

desdobramento prático desta pesquisa. 

Em seu conjunto, esses achados revelados pelo nosso corpus de estudo fazem uma 

importante contribuição ao desenvolvimento da Linguística Forense no Brasil, ao campo do 

Direito que pode aplicar esses conhecimentos linguísticos de variados modos, mas 

principalmente, na investigação de perjúrio e, particularmente, à Linguística de Corpus que 

pode repetir esta pesquisa e a arquitetura da metodologia desenvolvida a partir de suas bases 

teóricas em outros estudos. Humildemente, ofertamos os conhecimentos desvendados nesta 

pesquisa e estamos esperançosos de ler trabalhos semelhantes que cheguem mais além do que 

pudemos fazer aqui. 

Como desdobramentos pedagógicos desta pesquisa, vislumbramos três possibilidades: 

Primeiro, no que tange a uma proposta de Educação Para a Não-Violência em consonância às 

demandas de vários órgãos que lidam com essa questão. Entretanto, entendemos que essa 

prática pedagógica deve ser mediada por instrumentos didáticos elaborados a partir da 



202 

 

 

 

linguagem em uso o que nos remete a novos estudos científicos para o bem fazer dessa prática 

emergente. Segundo, vemos que seja necessário prepara linguistas para enfrentar os desafios 

que a atividade forense requer, seja como perito ou como orientador da linguagem desse 

campo. Para tanto, e considerando o caráter minucioso e sistemático dessa atividade, 

acreditamos que esses cursos necessitem de um espaço didático de Especialização a fim de 

que seja possível, realmente prepara esse profissional. Ainda nessa visão, vemos a 

necessidade de ampliarmos as pesquisas stricto sensu, urgentemente. O número de 

universidades que desenvolvem pesquisas nessa área ainda é pequeno e acreditamos que isso 

precisa mudar, os departamentos de LA necessitam considerar a inclusão dessa linha de 

pesquisa. Terceiro e último desdobramento pedagógico, a partir de material didático oriundo 

da linguagem em uso, ofertar cursos que atendam às necessidades da magistratura que foram 

descritas neste trabalho. 

Neste capítulo, apresentamos uma discussão dos dados revelados pelo corpus de 

estudo e uma visão dos desdobramentos pedagógicos possíveis. 

No próximo capítulo, faremos o fechamento do trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo fazemos o fechamento deste trabalho. Para tanto, retomamos alguns 

pontos principais e apontamos dificuldades, limitações e sugestões de pesquisas futuras. 

Conforme dito na Introdução, a violência está presente em nossa vida, cotidianamente, 

impactando até mesmo no nosso estado físico e mental, a ponto de avaliarmos, por exemplo, o 

grau de violência dos locais que frenquentamos o que pode limitar nossa locomoção. 

Entretanto, muitas vezes, a violência não está nas ruas, mas dentro de casa, ela pode não vir 

de um estranho, mas de alguém com quem se esperava viver, criar filhos e envelhecer. Um 

problema muito comum que eleva os índices de óbitos é, justamente, a violência doméstica, 

conforme explicitamos na Introdução desta pesquisa.  

O projeto que concluímos neste documento teve, precisamente, o foco nessa 

problemática internacional cujo objeto de estudo foi um Processo Penal de violência 

doméstica homicida. Estudamos, especificamente, as questões linguísticas pertinentes às 

oitivas processuais que aconteceram em dois momentos do processo, Audiência Preliminar e 

Julgamento. No primeiro momento, o objetivo é ouvir as testemunhas e analisar as provas a 

fim de deliberar se o processo deve ser arquivado ou prosseguir para julgamento. No segundo 

momento, Julgamento em si, o réu de homicídio é submetido ao Tribunal do Júri que, findo os 

trabalhos, votará sua culpa ou inocência. Conforme mencionamos ao longo deste texto, no 

Julgamento não se tem acesso aos atos e si, apenas as interpretações desses atos que são 

representadas na linguagem, em especial, na linguagem verbal. Desse modo, estudamos, 

exatamente, a linguagem verbal que dá suporte às representações individuais sobre a 

ocorrência que se julga e, por isso, escolhemos as oitivas desses dois momentos, elas são 

estruturadas em discurso direto e a estenografia registra o que a testemunha falou na integra. 

Uma das dificuldades enfrentadas nesta pesquisa foi referente à coleta desse tipo de 

material, não só para a obtenção, mas, principalmente, pela carga de trabalho demandada até 

que o (CELF) estivesse, totalmente, eletrônico, conforme apontado na metodologia. Após 

essa etapa, enfrentamos outra dificuldade, mais delicada que a anterior que foi a manipulação 

dos dados a fim de colocar etiquetas de proteção das identidades dos envolvidos no processo. 

Conforme mencionamos algumas vezes, poderíamos ter usado os dados sem essa proteção, 

assim como foi feito pelos meios de comunicação, mas, respeitosamente, optamos por não 

fazê-lo o que demandou muito esforço. O motivo que nos levou a proceder desse modo foi 

que nosso interesse neste processo foi e é apenas científico e focamos na linguagem, nada 
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mais. Nossa última dificuldade foi em relação à própria linguagem, como se trata de falas 

transcritas, por vezes há uma quebra de coesão tornando a leitura muito difícil. Para 

solucionar esse problema, algumas vezes, recorremos às anotações que fizemos durante o 

Julgamento, na segunda fase da pesquisa de campo, conforme apontado na metodologia, e, 

inúmeras vezes, retomamos a leitura dos originais das oitivas. 

A fundamentação teórica que adotamos foi a Linguística de Corpus que fundamentou 

nossa coleta e tratamento do corpus de estudo, a metodologia de análise e a análise em si. 

Adotamos como ferramenta de análise o etiquetador PALAVRAS que analisou o corpus e o 

etiquetou com as classes gramaticais em cada registro. Tal ferramenta proporcionou um 

procedimento muito útil para a etapa seguinte que visou à análise do posicionamento a partir 

de duas classes gramaticais (ADV*mente) e (ADJ).  

Além da Linguística de Corpus, a Linguística Forense também fundamentou este 

trabalho na medida em que o linguista desse campo lida com a linguagem verbal que acontece 

no ambiente forense podendo atuar como perito em tribunal. 

Nossa pressuposição foi que em um Processo Penal, os atores linguísticos compõem 

três grupos distintos de acordo com sua função processual: (a) acusar, (b) defender e (c) 

julgar. As oitivas processuais são orientadas de modo a ouvir os participantes a partir desses 

grupos, sendo que a participação daquele que tem a função de julgar é pontual. Porque não se 

têm acesso aos atos em si, apenas às representações deles, os atores optam por usar a 

linguagem, em especial, a verbal para explicitar seu conhecimento sobre as ocorrências em 

conflito. Ao fazê-lo eles se posicionam de modo diferente de acordo com o que acreditam 

conhecer sobre a ocorrência e, ainda, pelo modo como eles impregnam em sua fala o impacto 

que os fatos tiveram sobre suas vidas. Diante disso, há diferenças linguísticas na fala dos 

atores de acordo com sua função processual: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar que podem 

ser reveladas pela investigação linguística do posicionamento. Desvendar essas categorias de 

usos de posicionamento pode elucidar, por exemplo, o perfil da vítima e do réu a partir da 

versão da acusação e da versão da defesa. 

A partir de nossa pressuposição estabelecemos nossos objetivos com o corpus de 

estudo que foram: 

(A) Revelar os usos de posicionamento explicitando suas categorias em duas classes 

gramaticais; (a) adjetivos e (b) advérbios terminados em mente; 

(B) Descobrir se há diferenças nas marcas de usos de posicionamento de acordo com a 

função processual que o ator linguístico exercer: (a) acusar, (b) defender e (c) 

julgar. 
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Nossas questões de pesquisa foram: 

 

1- Quais são as evidências de usos de posicionamento e suas categorias nas classes 

gramaticais dos: (a) adjetivos e (b) advérbios terminados em mente? 

2- Há diferenças de usos de posicionamento em relação à função processual que o 

ator linguístico exercer: (a) acusar, (b) defender e (c) julgar? 

 

Os resultados indicaram que: 

Para a primeira questão de pesquisa, as duas classes gramaticais (ADV*mente) e 

(ADJ) fizeram usos de posicionamento nas seguintes categorias: atitude, avaliativa, 

epistêmica, geralmente, honestamente, possibilidade / talvez; realmente e facilidade / 

dificuldade. 

Para a segunda questão de pesquisa, há diferenças linguísticas nos usos de 

posicionamento por função processual: a) acusar; b) defender e; c) julgar. 

Conforme vimos, a relevância desses achados se deu na medida em que eles 

permitiram estudarmos as representações das testemunhas frente ao homicídio que se julgava 

a partir de um corpus de estudo oriundo das oitivas em que essas falas foram proferidas. 

Reafirmamos que nesse momento de um processo, as testemunhas materializam suas 

impressões sobre a ocorrência que se julga explicitando seus sentimentos, suas opiniões, suas 

atitudes, suas escalas de valores o que sabem ou não e como souberam de qualquer detalhe 

sobre os acontecimentos. Estudar essa linguagem é desvendar esses processos de 

representação linguística. 

O presente trabalho teve algumas limitações. A primeira é que embora nosso corpus 

de estudo seja 100% representativo ele não nos permite generalizar os resultados revelados no 

corpus. Conforme mencionamos ao longo deste trabalho, será necessário alargarmos o 

(CELF) para que possamos ampliar nosso estudo em um corpus mais variado, com maior 

quantidade de processos. A segunda limitação, foi determinada pela manipulação do corpus 

na fase de tratamento, acreditamos que alguns processos possam ser eletrônicos e não 

manuais como fizemos, mas isso demanda novos estudos. 

Por fim, alguns trabalhos podem ser explorados em pesquisas futuras, por exemplo, 

investigar o uso de posicionamento em outra esfera de atividade, totalmente, diferente no 

idioma Português. O segundo aspecto a ser explorado seria verificar, no idioma Português, 

quais são os usos de posicionamento em um corpus acadêmico, conforme Biber. Por fim, uma 

pesquisa interessante seria investigar o uso de posicionamento na cultura nacional em relação 
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à violência doméstica homicida a fim de entender o que há nessa linguagem que sustenta essa 

tolerância social. 

O trabalho aqui apresentado teve a pretensão de contribuir com o desenvolvimento da 

Linguística Forense no Brasil fornecendo subsídios à Justiça. Além disso, objetivamos 

contribuir com a Linguística de Corpus fornecendo uma metodologia de investigação 

linguística do posicionamento. 

Esperamos, com nosso empenho, ter promovido inquietações e que elas resultem em 

novas pesquisas. 
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