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Introdução
Neste trabalho, apresentamos um estudo sobre a composição do gênero registro de

ocorrência policial, também conhecido como boletim de ocorrência (BO), com foco na estrutura
composicional do texto (plano de texto). Trata-se de um recorte de pesquisa1 que aborda a
construção de imagens da violência contra a mulher, com base na noção de representação
discursiva proposta por Adam (2011). Para este momento, nossos objetivos são descrever as
principais características desse documento, como descrever a configuração textual do boletim de
ocorrência, identificando as sequências textuais predominantes dominantes nos históricos
registrados, sem perder de vista aspectos relativos à sua funcionalidade, sua intenção
comunicativa e seu campo de atuação. Seguindo princípios da pesquisa documental, de base
qualitativa, exploramos um corpus constituído de boletins de ocorrência coletados em uma
delegacia especializada de amparo à mulher, em Natal, Rio Grande do Norte. Para fundamentar a
análise, buscamos respaldo nos pressupostos teóricos e metodológicos advindos da Análise
Textual dos Discursos (Adam 2011), dos estudos relativos ao discurso e à linguística de texto
(Koch 2004, 2011; Marcuschi 2012; Maingueneau 2005, dentre outros), bem como à noção de
gênero (Adam e Heidmann 2011; Marcuschi 2011; Biasi-Rodrigues 2009; Bakhtin 2003, e
outros).

Em nossas reflexões, abordamos, inicialmente, a problemática da violência contra a
mulher e as diversas formas de combate a esse tipo de violência, dentre elas, a criação da
Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e o procedimento de apuração e registro das
denúncias de ocorrência. Em seguida, a título de estado da arte, apresentamos alguns trabalhos
voltados para o estudo do gênero boletim de ocorrência. Na sequência, apresentamos nosso
referencial teórico, com uma breve revisão dos campos da linguística de texto e da análise textual
dos discursos, seguida de uma retomada de conceituações relativas aos gêneros textuais e, mais
especificamente, aos planos de texto. Dando continuidade, apresentamos a abordagem da
pesquisa e os critérios utilizados na seleção do corpus, seguidos de resultados preliminares da
análise dos planos de texto dos boletins de ocorrência em estudo.

1 A violência documentada
A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) configura-se como um

lugar social onde mulheres em situações de risco procuram apoio para combater as diversas

1 Projeto de doutorado intitulado “Dos boletins de ocorrência ao inquérito policial: as representações discursivas da
violência contra a mulher”, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN, no
âmbito do Grupo de Pesquisa “Análise textual dos discursos jurídico, político e educacional (CNPq).
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situações violentas que envolvem, quase sempre, seus relacionamentos conjugais. Essa instituição
constitui-se, assim, como um instrumento de defesa dessas mulheres, e isso pode ser observado
nas diversas práticas discursivas que ali acontecem. Aliás, importa ressaltar que as práticas
discursivas têm uma relação direta com a natureza do texto produzido em certo quadro
institucional e, portanto, em conformidade com o contexto situacional em que é produzido, de
modo que se configura conforme modalidades genéricas que ali circulam e se fazem reconhecer
em suas especificidades. Nessa perspectiva, os sentidos do texto derivam, em certa medida, dos
discursos que o motivam e lhe dão corpo, nos usos da língua, em contexto, de modo que, na
análise de tais discursos, faz-se necessário tratá-lo em sua relação com os sujeitos e com e as
circunstâncias de produção daquilo que eles enunciam. Em outras palavras, em nossas análises,
assumimos que, “De um ponto de vista linguístico, é preciso dizer que o contexto entra na
construção dos sentidos dos enunciados.” (Adam 2011:52), daí a pertinência metodológica da
reconstituição do quadro enunciativo em que se costuma produzir o registro de ocorrências nas
DEAM. De fato, ao mesmo tempo em que organizam direções de sentidos e formas de agir no
todo social, as práticas discursivas são legitimadas e institucionalizadas, e é isso que pretendemos
estudar nos textos dos inquéritos policiais que constituem o corpus.

Nas práticas discursivas de uma delegacia especializada, vários são os documentos
elaborados que garantem e instituem o seu papel em face da violência contra a mulher. Além dos
registros de ocorrência, que resultam no documento conhecido como boletim de ocorrência e que
dará origem, eventualmente, ao inquérito policial, outros documentos, tais como guias para
exames de lesões corporais, intimações, termos circunstanciados e instauração do inquérito
policial, compõem a prática discursiva documental dessa delegacia. Geralmente, nas unidades
policiais, os procedimentos de apuração de uma denúncia são iniciados com esses registros. Esse
procedimento contribui para que as delegacias tenham informação e controle sobre o que está
sendo investigado. Socialmente, o boletim de ocorrência é considerado o documento mais
popular entre as mulheres que procuram a instituição jurídica e, muitas delas fazem uso desse
documento como um instrumento para resolver a situação conflituosa em que está envolvida.
Segundo Peron (2007:45), o boletim de ocorrência tem a principal “[...] função, em termos
sociais e pragmáticos, de levar ao conhecimento da autoridade policial um fato aparentemente
criminoso para que sejam tomadas as devidas providencias e instaurado o inquérito.”. Vale
ressaltar que, no Brasil, segundo dados estimados pela Secretaria Especial de Política para as
Mulheres (2006), apenas 10% dos casos de violência contra as mulheres são denunciados.
Conforme Queiroz (2008), isso ocorre por vários fatores, dentre os quais a vergonha de expor em
público uma situação conflituosa da vida privada, o medo da morte ou de punições mais severas
diante da ameaça do agressor, caso seja feita a denúncia, dentre vários outros. Esse autor (op.cit.)
informa-nos, ainda, que as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher foram instituídas
com a finalidade de realizar uma prática inovadora, se comparadas às delegacias comuns, na
tentativa de adotar soluções novas para velhos problemas, o que tornaria essas delegacias mais
eficientes e eficazes em relação aos processos de administração de conflitos pessoais e das
violências deles decorrentes. Nessas delegacias, quando uma mulher comparece para efetuar uma
denúncia, o primeiro procedimento a ser feito é o registro da ocorrência. O documento resultante
constitui-se de um texto que obedece a certos padrões linguísticos e discursivo-textuais e tem a
função de registrar, de forma detalhada, o histórico da ocorrência, com a caracterização dos
sujeitos envolvidos e das circunstâncias em que ocorreram os fatos alegados.

2. O gênero boletim de ocorrência
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Estudos voltados para o gênero textual boletim de ocorrência vêm, aos poucos,
despertando o interesse de alguns pesquisadores da área dos estudos linguísticos do texto e do
discurso. Dentre eles, assinalamos as pesquisas realizadas por Tristão (2007), Costa (2009) e
Peron (2007) que retomamos aqui, pela relevância das abordagens e, em particular, pela sua
pertinência em relação à nossa pesquisa.

Em “O Boletim de Ocorrência sob o aspecto da dêixis de base espacial como processo
de instauração e manutenção de referência”, fundamentado na semântica da enunciação, Tristão
(2007) analisa os mecanismos de referenciação presentes na linearidade textual do histórico do
boletim de ocorrência sob o foco de análise dos dêiticos de base espacial. Para tanto, ele analisa
os processos linguísticos de instalação, encapsulamento e ancoragem, bem como registra as
diferentes ordens de utilização desses processos para a constituição da linearidade textual.  O
corpus é constituído de boletins de ocorrências com registro de denúncias de crimes e
contravenções (roubo, extorsão, tráfico de drogas ilícitas), de trânsito (colisão, atropelamento) e
crimes ambientais. As ocorrências relacionadas a crimes e contravenções descrevem os espaços
urbanos; já as relacionadas ao trânsito descrevem espaços determinados para o tráfego de veículo
e pedestres. Por fim, as ocorrências relacionadas a crimes ambientais descrevem espaços rurais e
regiões periféricas dos espaços urbanos. Essas diferenças, segundo o autor, são fundamentais para
o reconhecimento das diversas formas de instituição de referentes e estabelecimento das
referências, por considerar que alguns espaços são mais historicamente constituídos, o que, por
sua vez, exige um trabalho de elaboração textual mais detalhado por parte do policial responsável
pelo registro do histórico do boletim.

Por meio da referência dêitica, Tristão confirma que existem relações físicas entre o
espaço e os objetos e ou pessoas. Essas relações, segundo o autor, contribuem para que o leitor
complete os elementos constitutivos do espaço faltoso na linearidade do texto, a fim de “fechar” a
imagem panorâmico-espacial que caracteriza cada ocorrência policial. Os espaços caracterizam
os aspectos sociais, a partir dos quais é possível descrever ambientes com características mais
urbanos, mais periféricos, mais rurais, espaços internos e externos.

Para esse pesquisador, o espaço do texto é um “modelo finito” da “infinitude do espaço
real”, por isso, caracteriza-se por depender de um processo de construção contínua que o cria em
partes que compõem um “todo”.  A instalação e o encapsulamento são os principais responsáveis
pelo processo de instauração e manutenção contínua do espaço. Foram percebidos pelo autor, nos
boletins analisados, movimentos anafóricos, endofóricos e exofóricos que direcionam os
processos de referência dêitica, movimentos que ele acredita serem especificidades do gênero
boletim de ocorrência.

Por sua vez, na dissertação “Estudo preliminar da terminologia empregada pela polícia
civil do RS no Boletim de Ocorrência Policial”, Costa (2009) investiga a terminologia empregada
pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, através de quatro termos, referentes ao modo
da ação praticada por autor de subtração criminosa, utilizados como forma de qualificar as
circunstâncias que determinam a natureza da infração penal. Na pesquisa, a autora procurou
validar, as seguintes hipóteses: a inexistência de um estudo da terminologia policial gera
entendimentos difusos sobre determinados termos; geralmente, as pessoas generalizam como
roubo qualquer tipo de subtração independentemente das circunstâncias; a diversidade de
entendimento dos policiais que registram as ocorrências sobre o conceito jurídico de furto difere
da definição que a Polícia Civil apresenta, registrada no anexo do manual do Sistema de
Informações Policiais-SIP, o que, segundo afirma, tem dificultado a análise criminal e a
categorização do furto como simples ou furto qualificado. Para validar essas hipóteses, ela
organizou em mapas conceituais as definições atribuídas a esses quatro termos, e as definições
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oriundas da análise de um corpus formado por doze mil históricos de ocorrências registrados nos
boletins de ocorrência policial desses quatro tipos.

Fundamentado nas perspectivas comunicativas e textuais da Terminologia, o trabalho de
Costa (2009) tem por objetivos apresentar a macroestrutura do boletim de ocorrência,
sistematizar a terminologia estudada através da elaboração dos mapas conceituais, reconhecer
como termo os quatro modos de ação do crime de furto, e demonstrar que os dados retirados do
corpus diferem da definição que se tem registrada sobre os quatro termos do furto analisados.
Segundo essa autora, a ocorrência policial registrada no histórico do boletim de ocorrência é o
documento que dá origem a uma investigação criminal. Ela mostra quatro etapas que segue o
boletim de ocorrência, após o respectivo registro efetuado na delegacia de polícia, quais sejam:
instruir o “Inquérito Policial” a fim de apurar os crimes de maior potencial ofensivo, a exemplo
do furto; instruir o “Termo Circunstanciado”, procedimento previsto para crimes de menor
potencial ofensivo; instruir o “Procedimento Especial de Adolescente Infrator”, referente ao ato
infracional cometido por adolescente e, por fim, ser arquivado na delegacia de polícia quando é
registrado apenas para fins de direito, ou em ação condicionada à representação em que o/a
comunicante não deseja representar contra o autor, neste caso, a ocorrência é arquivada.

Ao descrever as principais características macroestruturais do BO, Costa (2009) afirma
existir no histórico do BO uma espécie de elo que une a narrativa oral à escrita. Nesse processo,
os policiais mobilizam alguns conhecimentos, inclusive os tácitos, para manter as marcas típicas
do texto oral. Assim, há uma preocupação, por parte do policial responsável pelo registro do BO
em separar, no texto, as declarações do declarante e as do policial. A autora apresenta algumas
expressões típicas que formam a macroestrutura do BO que predominam no início e no final dos
textos. No início, as sequências base do tipo “informa que”, “comunica que” e “registra que”
correspondem à introdução. Na sequência, são inseridos novos elementos. Esses elementos são a
narração dos fatos, ou o desenvolvimento. Frases do tipo “nada mais disse”; “eis o registro”; “era
o que se tinha a registrar”; “nada mais”, marcam o final do texto, ou a conclusão. Segundo Costa
(2009), esses elementos textuais de introdução, desenvolvimento e conclusão estão presentes na
estrutura de quase todos os textos analisados e caracterizam-se por conterem expressões típicas
que permitem identificar as partes que interagem na narrativa, ou seja, o policial e o comunicante
da ocorrência.

Um outro trabalho, intitulado “Entre relatos e registros: a discursivização da violência
conjugal na delegacia da mulher de Maringá” (Peron 2007), aborda o gênero boletim de
ocorrência como gênero discursivo, destacando os principais critérios sociolinguísticos e
discursivos que caracterizam esse gênero textual. Para tanto, a autora descreve a elaboração
estrutural dos históricos da ocorrência e seus efeitos de sentidos na discursivização da violência,
bem como as adequações formais na transposição do relato na busca do efeito de objetividade.
Por fim, a autora descreve as imagens construídas sobre a conjugalidade e a violência, a partir
dos lugares sócios discursivos ocupados pela mulher e pela polícia que realiza o registro das
ocorrências.

3. Os gêneros textuais
A noção de gênero remonta primeiramente à Antiguidade e, posteriormente, à tradição

literária que classificava e selecionava as diferentes produções escritas segundo critérios de
naturezas distintas, tais como: composição, forma e conteúdo para distinguir os diferentes
gêneros (poesia, teatro, romance, ensaio) e, no interior desses, o soneto e a ode para a poesia; o
épico e o elegíaco para a narrativa; o drama, a tragédia, a comédia para o teatro, por exemplo.
Esses critérios remetem a diferentes modos de representar a realidade, definidos por meio de
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textos ou manifestos correspondentes a períodos históricos, a exemplo dos gêneros romântico,
realista, naturalista, surrealista. Por fim, critérios que remetem à estrutura do texto e a sua
organização enunciativa: o fantástico, a autobiografia, o romance histórico e assim por diante. O
problema com essas classificações é que um mesmo tipo de texto pode abarcar vários desses
critérios (Charaudeau e Maingueneau 2012).

Em semiótica, análise do discurso e análise textual a noção de gênero encontra-se aplicada
aos textos não literários. Porém, conforme ressaltam Charaudeau e Maingueneau (2012: 250),
coexistem diferentes definições que testemunham cada posicionamento teórico aos quais essas
correntes se filiam.  Apesar da dificuldade em classificar esses diferentes posicionamentos, os
autores distinguem vários pontos de vistas, dentre os quais: um ponto de vista funcional,
enunciativo, comunicacional e textual.

Do ponto de vista funcional, as produções textuais com base na atividade linguageira
podem ser classificadas segundo o ato de comunicação em direção ao qual elas são orientadas.
Nessa perspectiva, Charaudeau e Maingueneau (2012) fazem referência às classificações
baseadas no esquema da comunicação propostas por Jakobson2: função emotiva, conotativa,
fática, poética, referencial e metalinguística; bem como às funções propostas por Halliday3:
instrumental, interacional, pessoal, heurística, imaginativa, ideacional, interpessoal, dentre outras.
Do ponto de vista enunciativo, esses autores informam, ainda, que Benveniste4 propõe uma
oposição entre discurso e narrativa, com base no “aparelho formal da enunciação”. Na ampliação
dessa ótica enunciativa, desenvolveram-se muitas análises na tentativa de descrever os gêneros
com base nos aspectos formais dos textos, evidenciando as marcas mais recorrentes: variantes do
discurso no nível de sua estruturação longitudinal – a estrutura do parágrafo, por exemplo; no
nível das atualizações linguageiras – formas de indicações metadiscursivas, formas de
intertextualidade, presença do enunciador e do ouvinte, dentre outras marcas.

Conforme ainda Charaudeau e Maingueneau (2012), do ponto de vista comunicacional,
é conferido ao termo gênero um sentido mais amplo, muito embora sobre diferentes concepções.
Esses autores lembram que noção de gênero desenvolvida por Bakhtin5 refere-se a toda e
qualquer produção de linguagem oral ou escrita. Nessa acepção, o gênero define-se como uma
forma relativamente estável de enunciado, produzida em situação de interação verbal. Eles nos
informam, ainda que, na visão de Bakhtin, os gêneros dependem da natureza comunicacional da
troca verbal, o que lhe permite distinguir duas grandes categorias de base: produções naturais,
espontâneas, pertencentes aos gêneros primários (aqueles da vida cotidiana), e produções
construídas, institucionalizadas, pertencentes aos gêneros secundários (produções elaboradas,
literárias, científicas) que derivam dos primários. Esse autor concebe os gêneros como um
conjunto de enunciados mais ou menos marcados pela especificidade de um contexto de
enunciação, inserido em um contexto de cultura. Esse conjunto de enunciados, a que o autor
denomina de gêneros, é marcado também pela esfera de utilização da língua, pelo propósito
comunicativo, pelo conteúdo temático, pelo estilo e pela construção composicional.

Por fim, do ponto de vista textual, a noção de gênero volta-se para os aspectos
organizacionais dos textos, conforme propôs Adam6 (1999), ao estabelecer um nível

2 Roman Jakobson. Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963.
3 Michael Halliday. The functional basis of language, in B. Bernstein (éd.): Class, codes and control, vol.2, London,
Routledge and Kegan Paul.
4Émile Benveniste. Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966. [Problemas de linguistica geral II.
Campinas : Pontes, 1989].
5 Mikhail Bakhtin, Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard, 1984.
6 Jean-Michel Adam. Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, Paris, Nathan, 1999.
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intermediário entre a frase e o texto chamado sequencial, que tem um valor prototípico de
narrativa, descrição, argumentação, dentre outras. “As sequências são unidades composicionais
um pouco mais complexas do que simples períodos com os quais elas se confundem algumas
vezes”. (Adam, 1999:82). Nessa perspectiva, alguns autores usam a denominação “gêneros
textuais”.

Esses diferentes pontos de vistas possibilitam uma constatação imediata: “[...] as
abordagens teóricas tanto se aproximam – ao lançar um olhar social e discursivo sobre a
linguagem – quanto se distanciam – ao pôr em cena conceitos-chave bastante distintos.” (Meurer
et al 2005: 8). Com efeito, com os avanços dos estudos da linguagem, a noção de gênero passou a
ser uma noção central na definição da própria linguagem. Conforme enfatiza Meurer (2000),
trata-se de um fenômeno que transcorre entre a língua, o discurso e as estruturas sociais. Com
isso, abre-se um leque para diferentes diálogos entre teóricos e pesquisadores de diferentes
campos e, ao mesmo tempo, viabiliza uma ampla revisão do aparato teórico da linguística do
texto e do discurso.

Atualmente, a noção de gênero tem-se ampliado para a definição, caracterização e
especificação de toda a produção textual. Num primeiro momento, encontramos em Bakhtin
(2003) o que ele entende por gêneros do discurso. Para esse autor, todas as esferas da atividade
humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Em
outras palavras, as esferas de atividade humana (do trabalho, da família, da escola, da jurídica,
dentre outras) implicam a utilização da linguagem na forma de enunciados (orais e escritos),
concretos e únicos. Desse modo, o enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de
cada uma dessas esferas. Ou seja, qualquer enunciado considerado isoladamente é individual,
mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados,
sendo isso que Bakhtin denomina gêneros do discurso. Assim, na concepção desse autor, gêneros
de discursos são tipos de enunciados relativamente estáveis. O termo “relativamente” dá a
entender que não haveria uma normatividade nesse conceito. Com isso, é preciso levar em
consideração a historicidade dos gêneros, que estão em contínua mudança, uma vez que, para ele,

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade
virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade
comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e
ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa
(Bakhtin 2003: 279).

Reforçando essa noção de gênero percebida na conjunção do social com o linguístico,
nessa dinâmica da “atividade humana, encontramos em Marcuschi (2011: 18) a idéia de que
“Essa laicização progressiva da categoria levou a que se diluísse a noção de gênero, a ponto de
indagar que categoria é essa a que chamamos de gênero textual.”. Para esse autor, “[...]
precisamos da categoria de gênero para trabalhar com a língua em funcionamento com critérios
dinâmicos, de natureza ao mesmo tempo social e linguístico.” (op. cit. 2011: 19, grifos do autor).
Ancorado em Miller (1984; 1994), Marcuschi argumenta que os gêneros não podem ser tomados
como peças que se sobrepõem às estruturas sociais, muito menos peças que refletem as estruturas
sociais. Antes, são formas de ação, artefatos culturais e também fenômenos linguísticos. Desse
modo, o autor ressalta que o gênero é uma “[...] ‘ação social tipificada’, que se dá na recorrência
de situações que tornam o gênero reconhecível.” (op. cit. 2011:20).

Em suas reflexões sobre a temática dos gêneros, Marcuschi (2011) tece ainda algumas
críticas a Bakhtin (2003) ao afirmar que este, ao conceber os gêneros como um enunciado de
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natureza histórica, sociointeracional, ideológica e linguística “relativamente estável” levou a
questão uma série de posições que beiram a incongruência. Afirma, ainda, que Bakhtin frisava
mais o “relativamente” do que o “estável”. Nesse sentido, Marcuschi afirma que,

[...] para muitos, o aspecto mais interessante foi a noção de estabilidade, tida
como essencial para a afirmação da forma, mas do ponto de vista enunciativo e
do enquadre histórico-social da língua, a noção de relatividade parece sobrepor-
se aos aspectos estritamente formais e captar melhor os aspectos históricos e as
fronteiras fluidas dos gêneros. (Marcuschi 2011: 18, grifos do autor).

Em suas reflexões sobre a questão, Bazerman (2006) considera que, apesar da tentativa de
identificar os gêneros e classificá-los, é difícil ou até mesmo impossível estabelecer taxonomias e
classificações duradouras. Para esse autor, gêneros são o que as pessoas reconhecem ou
identificam como gêneros a cada momento do tempo, seja pela denominação, institucionalização
ou regularização. Isto é, para ele, os gêneros são rotinas sociais que incorporamos no nosso dia a
dia. Nessa perspectiva, suas considerações tangenciam o pensamento de Marcuschi (2011:19),
para quem os gêneros “Devem ser vistos na relação com as práticas sociais, os aspectos
cognitivos, os interesses, as relações de poder, as tecnologias, as atividades discursivas e no
interior da cultura.”. Desse modo, os gêneros são formações interativas, multimodalizadas e
flexíveis de organização social e de produção de sentidos.

Por sua vez, ao abordar os gêneros textuais, Adam (2011) retoma a noção, segundo ele
imprecisa, de “formação discursiva” desenvolvida por Michel Foucault7 e redefinida por Michel
Pêcheux:

[As] formações discursivas [...] determinam o que podem e devem ser dito
(articulado sobre a forma de um discurso público, de um sermão, de um
panfleto, de uma exposição, de um programa etc.) a partir de uma dada posição,
em uma determinada conjuntura: o ponto essencial aqui é que não se trata
somente da natureza das palavras usadas, mas também (e, sobretudo) das
construções nas quais essas palavras se combinam, na medida em que elas
determinam a significação que assumem essas palavras [...], as palavras mudam
de sentido, segundo as posições defendidas por aquelas que as usam; [...] as
palavras ‘mudam de sentido’ passando de uma formação discursiva para outra.
(Michel Pêcheux8, apud Adam 2011: 44, ênfase conforme o original francês).

Em suas reflexões, Adam observa que, muito embora Pêcheux não mencione a palavra
gênero, ele enumera uma lista de gêneros, ao falar em discurso público, sermão, panfleto,
exposição, programa, estabelecendo, assim, uma ligação entre os gêneros e as formações
sociodiscursivas.

Na continuidade, em sua busca pela delimitação do conceito de gêneros textuais, Adam
(2011:45) retém a seguinte definição de discurso, em conformidade com os estudos de Stierle9:
“[...] uma estabilização pública e normativa, e uma possibilidade de um status institucional”. Essa
“estabilização pública e normativa” é localizada nos gêneros de discurso, operando no quadro do
sistema de gêneros de cada formação discursiva. Nessa perspectiva, os gêneros discursivos são

7 Michel Foucault, L´archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
8 Michel Pecheux, L’Inquiétude du discours, Paris, Éditions des Cendres, 1990.
9 Karlheinz Stierle, Identité du discours et transgression lyrique, em Poetique, n. 32, Paris, Seul, 1977, p. 422-441.
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definidos como “práticas discursivas institucionalizadas”, cuja determinação histórica e social é
considerada pelo viés do interdiscurso.

4 Linguística de texto e a análise textual dos discursos: bases epistemológicas

Apresentamos, nesta seção, uma breve abordagem da análise textual dos discursos,
definida conforme os pressupostos teóricos e metodológicos desenvolvidos pelo linguista francês
Jean-Michel Adam (2011). Na ocasião, faremos uma breve retomada de seus “níveis de análise
do discurso” e, na sequência, do que ele nos apresenta sobre planos de textos.

4.1 O lugar da linguística textual na análise de discursos
Na obra A linguística textual: introdução à análise dos discursos, Jean-Michel Adam

(2011) apresenta uma proposta de análise textual discursiva em busca de uma compatibilização
entre os campos da Linguística Textual e da Análise do Discurso de linha francesa. Com o
objetivo de pensar o texto e o discurso em novas categorias, o autor inscreve o seu trabalho na
perspectiva de um posicionamento teórico e metodológico que situa a linguística textual no
quadro mais amplo da análise do discurso. Para ele, o texto é um objeto empírico complexo, e,
em conformidade com os estudos de Rastier10, Adam (2011:25) define a textualidade “[...] como
conjunto de operações que levam um sujeito a considerar, na produção e/ ou na leitura/ audição,
que uma sucessão de enunciados forma um todo significante.”.

Para Adam, a linguística textual é uma teoria de produção co(n)textual de sentido, que
deve basear-se na análise de textos concretos. Ao mesmo tempo em que postula uma separação e
uma complementaridade dos objetos da linguística do texto e da análise de discurso, ele define a
linguística textual como um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas discursivas.
Ou seja, a unidade texto constitui-se o objeto da linguística textual, e os enunciados produzidos
em situações de interação nos lugares sociais, nas línguas e nos gêneros constituem-se, por sua
vez, o objeto da análise de discurso.

Ao definir o campo da análise textual dos discursos, Adam (2011: 58) faz críticas à
pragmática transfrástica, defendida por Stati11, que restringe a textualidade aos “encadeamentos
de dois enunciados e de duas réplicas conversacionais”, e à “pragmática do discurso” de Jacques
Moeschler e Anne Reboul12, por reduzirem o discurso (ou os tipos de discursos) a uma série de
enunciado. Desse modo, para esses autores, o texto não teria existência teórica, e o discurso,
reduzido às unidades que o compõem, não chegaria a ser uma categoria natural cientificamente
pertinente. Assim, a análise do discurso ficaria limitada ao estudo do funcionamento do
enunciado, apenas, conforme critica Adam.

Em seu estudo sobre linguística de texto, Adam (2011) também se reporta a Beugrande e
Dressler13, que definem o texto como uma ocorrência comunicativa, de forma que este passa a se
configurar como o resultado das operações que controlam e regulam as unidades morfológicas, as
sentenças e os sentidos durante o emprego do sistema linguístico em uma ocorrência
comunicativa.  Ancorado nessa definição, Adam (2011:59) esclarece que a linguística textual
pode aparecer como uma “pragmática textual”. Contudo, ele ressalta que esse termo não é fácil

10 François Rastier, Arts et sciences du texte, Paris, PUF, 2001.
11 Sorin Stati, Le transphrastique, Paris, PUF, 1990.
12 Jacques Moeschler e Anne Reboul, Pragmatique du discours, Paris, Armand Colin, 1998.
13 Robert-Alain de Beugrande e Wolfgang Ulrich Dressler, Einfürhrung in die Textlinguistitk, Tübingen, Max
Niemeier Verlag, 1981.
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de usar em decorrência da “pragmática do discurso”, apresentada como não linguística por
Moeschler e Reboul (1998). Conforme argumenta Adam, por considerar o discurso apenas como
uma sucessão de enunciados curtos, essa pragmática mostrou-se incapaz de analisar textos de
uma certa amplitude, em sua continuidade.

Desse modo, a linguística textual, no domínio da análise de discurso, tem um papel bem
delimitado, conforme Adam (2011: 63): “[...] teorizar e descrever os encadeamentos de
enunciados elementares no âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto.”
Com isso, o autor dá a entender que, ao “teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados
elementares”, a linguística do texto define categorias de análise que pretendem dar conta dessa
“grande complexidade que constitui um texto”. Em sua proposta, o autor pensa essas categorias
distribuídas em níveis ou planos de análise do texto que se correlacionam com níveis ou planos
de análise do discurso.

4.2 Os níveis ou planos da análise
Com a pretensão de responder a demandas de propostas concretas para a análise dos

discursos, Adam (2011:61) propõe oito níveis de análises que, segundo ele, podem ser
distinguidos, metodologicamente, na análise do texto e do discurso. Em sua concepção, há três
níveis referentes à dimensão do discurso e cinco referentes à dimensão do texto. No primeiro
conjunto, temos o nível da ação (visada, objetivos; N1), o da interação social (N2) e o da
formação sociodiscursiva (N3); no segundo conjunto, temos os níveis da textura (proposições
enunciadas e períodos; N4), da estrutura composicional (sequências e planos de textos; N5), da
semântica (representação discursiva; N6), da enunciação (responsabilidade enunciativa e coesão
polifonia; N7) e dos atos de discurso (ilocucionário e orientação argumentativa; N8). Para uma
melhor compreensão desses níveis, veja-se o esquema logo adiante.

Conforme se observa no esquema apresentado, a ação de linguagem (N1) realiza-se com
base nas intenções, finalidades e propósito comunicativo do sujeito, em um dado contexto de
interação social (N2). A formação sociodiscursiva (N3) determina o que pode e deve ser dito a
partir de um determinado lugar social ocupado pelo sujeito; inscreve-se em gêneros de discurso
que interdiscursivamente materializa-se em textos. O texto, por sua vez, concebido como um
constructo, um processo de elementos de natureza distinta14, apresenta em sua organização uma
textura (proposições, períodos) (N4) e uma estrutura composicional (sequências narrativas,
descritivas, injuntivas, argumentativas, dialogal), manifestando uma dimensão semântica (N6),
enunciativa (N7) e uma orientação argumentativa (N8).

Figura 1: Níveis ou planos da Análise de Discurso

14 Linguístico e não linguístico (histórico, social, cognitivo).
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Fonte: Adam (2011: 61).

Retomando esse esquema, Rodrigues et al. (2010) pensam a distribuição dos níveis ou
planos de análise textual seguinte forma:

a) Um nível sequencial-composicional em que os enunciados elementares (a
proposição-enunciado ou proposição enunciada) se organizam em períodos,
que comporão as sequências. Estas, por sua vez, agrupam-se conforme um
plano de texto. Esse nível focaliza a estruturação linear do texto, no qual as
sequências desempenham um papel fundamental.

b) Um nível enunciativo, baseado na noção de responsabilidade enunciativa, que
corresponde às ‘vozes’ do texto, à sua polifonia;

c) Um nível semântico, apoiado na noção de representação discursiva e em
noções conexas (anáforas, correferências, isotopias, colocações), que remetem
ao conteúdo referencial do texto;

d) Um nível argumentativo, embasado nos atos de discurso realizados e na sua
contribuição para a orientação argumentativa do texto. (Rodrigues et al.
2010:152).

Conforme podemos observar, para esses autores, o nível sequencial-composicional está
diretamente relacionado com a estruturação linear do texto. Já os níveis enunciativo, semântico e
argumentativo tanto podem ser expressos linearmente, como também podem corresponder a uma
estruturação não linear do texto. Ou seja, os níveis semânticos, enunciativos e argumentativos
apresentam características diversas que vão além da linearidade de um texto.

5 Abordagem da pesquisa e os procedimentos de análise
Em sua metodologia, esta pesquisa assume as características de uma pesquisa qualitativa,

descritiva e documental, tendo em vista que a mesma busca “[...] descrever/classificar
características de uma situação e estabelece conexão entre a base teórico-conceitual existente ou
de outros trabalhos já realizados sobre o assunto e os fatos coletados” (Charoux 2004: 39). A
opção pela pesquisa qualitativa para desenvolver a metodologia desta investigação parte da
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concepção de que a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica
entre o mundo real e o sujeito, uma interdenpendência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.

Nessa direção, a pesquisa adota duas etapas principais, quais sejam: a seleção e a
descrição das partes do objeto em sua materialidade para que tenhamos, por meio das partes, uma
visão detalhada dos elementos que formam o objeto pesquisado. A segunda etapa consiste em
estabelecer os critérios de análise e interpretação do objeto pesquisado. Sendo assim, nossa
pesquisa trata de descrever e interpretar o fenômeno por meio de diversos procedimentos, entre
estes, a análise do documento o boletim de ocorrência, enquanto material escrito, que passa a ser
investigado como fonte de informação.

Na descrição, abordamos a materialidade linguístico-textual do boletim de ocorrência, na
sua linearidade e não linearidade do encadeamento das proposições enunciadas que formam o
plano de texto desse documento. Na interpretação, realizamos a análise textual dos elementos
linguístico-discursivo que constroem as representações discursivas da violência contra a mulher,
no espaço destinado para o registro da ocorrência (por questões de espaço, não abordaremos a
representação discursiva neste artigo).

Como foi dito anteriormente, relação ao corpus da pesquisa, este se constitui de boletins
de ocorrência registrados em uma DEAM da cidade de Natal. Essa delegacia foi criada em junho
de 1986 e está ligada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do
Rio Grande do Norte. Ela foi a terceira delegacia especializada em atendimento a mulher criada
no Brasil. Nesse Estado, existem cinco unidades, sendo duas em Natal e três localizadas nos
municípios de Caicó, Parnamirim e Mossoró.

6 A configuração textual do gênero o boletim de ocorrência
Nesta seção, apresentamos uma breve análise do plano de texto do boletim de ocorrência,

com atenção especial para o registro do histórico da ocorrência.
A escrita de textos é uma atividade consciente que compreende o desenvolvimento de

estratégias concretas de ação e a escolha de meios adequados à realização dos objetivos
pretendidos numa dada situação de interação comunicativa. Trata-se, pois, de “[...] uma atividade
intencional que o falante, de conformidade com as condições sobre as quais o texto é produzido,
empreende, tentando dar a entender seus propósitos ao destinatário através da manifestação
verbal.” (Koch 2010:26). Nesse processo, o leitor procura compreender os objetivos do texto,
observando as pistas ou sinais linguísticos utilizados pelo escritor que contribuem para a
percepção de como o texto está estruturado e como as intenções do autor, ao transmitir a
mensagem, são apresentadas.

Para Adam (2011:254), um texto pode ser formado por uma sucessão de trechos
formando subconjuntos em seu interior. A esse respeito, ele afirma que “O reconhecimento do
texto como um todo passa pela percepção de um plano de texto, com suas partes constituídas, ou
não, por sequências identificáveis.” (op. cit. 256). A sequência, por sua vez, é definida pelo autor
como unidade textual complexa e é concebida como uma estrutura, uma vez que se trata de uma

 Uma rede relacional hierárquica: uma grandeza analisável em partes ligadas
entre si e ligada ao todo que elas constituem;

 Uma entidade relativamente autônoma, dotada de uma organização
interna que lhe é própria, e, portanto, numa relação de dependência-
independência com o conjunto mais amplo do qual faz parte (o texto). (Adam
2011: 205.
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Nessa definição, o autor ressalta que a sequência integra um conjunto maior (o texto), o
que significa que a sequência não está isolada, mas existe dentro do texto, e apresenta, também,
uma organização interna, isto é, linguística. Segundo Adam (2011: 257), “Os planos de texto
desempenham um papel fundamental na composição macrotextual do sentido.”. Mais adiante, ele
afirma que “Os planos de texto estão, juntamente com os gêneros, disponíveis no sistema de
conhecimentos dos grupos sociais. Permitem construir (na produção) e reconstruir (na leitura ou
na escuta) a organização global de um texto, prescrita por um gênero.” (Adam 2011: 258).

Passemos à análise de um BO, reproduzido logo adiante, em anexo. Num primeiro
momento, pode-se observar que a ação de linguagem realizada por meio deste documento é
autorizada por meio da ação sociodiscursiva: registrar, legalmente, uma denúncia por crime de
ameaça. O que legitima esse ato são os elementos peritextuais ou contextualizadores desse
documento, que o valida como pertencente a uma instituição jurídica: o logotipo da instituição
que a caracteriza como sendo um órgão da Polícia Civil, especificamente da Delegacia
Especializada em Atendimento à Mulher, ligado ao Governo do Estado. Na sequência, o número
do documento, seguido do espaço destinado para caracterizar a natureza da ocorrência, o local e a
data em que os fatos registrados ocorreram, bem como a caracterização dos sujeitos envolvidos (a
vítima e o autor do fato – suposto agressor). Por fim, o histórico da ocorrência e a assinatura da
queixosa, da(s) testemunha(s) e do agente responsável pelo registro da ocorrência, seguido da
data e da hora em que o registro foi feito. São estas marcas linguísticas: registro da ocorrência,
data e hora em que o fato acorreu e o momento em que foi registrada a queixa, a assinatura dos
envolvidos, bem como do policial que fez o registro por escrito, dentre outros, que validam o
boletim de ocorrência como um documento.

Em geral, no boletim de ocorrência, no espaço destinado para o histórico da ocorrência, as
sequências que estruturam o texto – a narrativa e a descritiva -, apresentam uma estrutura de
relato.

A categoria de relato sinaliza que o sujeito escritor distancia-se das ideias e proposições
apresentadas em seu texto, em vez de afirmá-las, uma vez que as proposições são atribuídas a
outro. Isso significa que o autor, ao apresentar as ideias do outro, não as assumem como sendo de
sua autoria.

Tomemos como exemplo o fragmento (1) a seguir, retirado do texto do histórico de
ocorrência do BO apresentado anteriormente:

1
A vítima compareceu a esta Unidade Policial para informar que manteve um relacionamento com o autor durante oito
anos, não tendo filhos com o mesmo. Todavia, relatou que acerca de três meses rompeu sua relação, em virtude não ter
sentimentos por este, alegando ainda não suportar mais o fato de ter que se relacionar com ele na prisão, onde cumpria
pena por tráfico de drogas [...].

Note-se que o agente responsável pelo registro do BO inicia o texto com uma pista
linguística, “A vítima compareceu a esta Unidade Policial para informar”, sinalizando para o
leitor que as ideias apresentadas não são de sua responsabilidade, mas atribuídas a outro, que
neste caso é a vítima que foi prestar uma denúncia contra alguém.

Geralmente, uma estrutura de relato apresenta três critérios básicos:

1. A sentença deve conter, no mínimo, uma estrutura de relato, isto é, um par
de orações: a de relato e a relatada. A sentença pode, ainda, incluir um
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adjunto de relato ou um par de orações do tipo citação e oração citada em
discurso direto;

2. A sentença deve conter ideias ou opiniões atribuídas a outros;
3. O escritor deve distanciar-se das ideias que está relatando. (Araújo

1997:126).

Analisemos o fragmento (2) seguinte:

2
A vítima Maria Barbosa15 disse que viveu em união estável com o acusado Paulo Martins por 06 meses, e que estão
separados há 02 meses; que o acusado na última sexta feira (11/02/2011), invadiu a residência da sua ex-companheira e
golpeou a mesma por várias vezes com uma faca tipo peixeira, que a mãe da vítima, dona Maria de Lourdes ao perceber
a filha ensanguentada e gritando tentou impedir o acusado de continuar a feri-la, mas foi também golpeada no braço
direito por ele com a mesma faca; que o acusado em seguida devido aos gritos de pedidos de socorro das vitimas,
evadiu-se do local; que as vítimas foram socorridas pela SAMU, e lavadas ao Hospital Walfredo Gurgel; e nada mais
disse.

O exemplo (2) satisfaz os critérios mencionados anteriormente. Primeiro, o texto inicia-se
com uma estrutura de relato: “A vítima Maria Barbosa disse”; segundo, a informação relatada é
atribuída a Maria Barbosa: “...que viveu em união estável com o acusado Paulo Martins por 06
meses, e que estão separados há 02 meses; que o acusado na última sexta feira (11/02/2011),
invadiu a residência da sua ex-companheira e golpeou a mesma por várias vezes com uma faca
tipo peixeira...”. Não há nenhuma pista linguística de que o agente policial esteja envolvido no
relato da informação, observe-se que o agente termina o texto com a expressão: “... e nada mais
disse.”.

Na composição do plano de texto do histórico da ocorrência, além da sequência descritiva,
percebemos também a predominância da sequência narrativa, por meio das ações descritas no
relato, conforme se observa no registro da ocorrência transcrito no exemplo (3) a seguir:

3
A vítima compareceu a esta Unidade Policial para informar que manteve um relacionamento com o autor durante oito
anos, não tendo filhos com o mesmo. Todavia, relatou que acerca de três meses rompeu sua relação, em virtude não ter
sentimentos por este, alegando ainda não suportar mais o fato de ter que se relacionar com ele na prisão, onde cumpria
pena por tráfico de drogas. Disse que em março registrou um BO nesta Especializada em desfavor do autor pelo crime
de ameaça, uma vez que o mesmo não aceitava o fim do relacionamento, mas que agora o autor saiu da prisão, voltando
a lhe ameaçar por telefone, por terceiros, como o fez com as pessoas de (...). Disse que ele afirma o fato de que a mesma
vai pagá-lo por tudo que passou na prisão, em virtude de não lhe perdoar pelo rompimento do relacionamento próximo a
sua saída da prisão. Referiu ainda que o autor descobriu seu novo número de telefone, passando a ligar todas as noites,
como o fez no dia do fato, chegando a lhe distratar verbalmente com palavras de baixo calão, exigindo um encontro, o
qual não foi aceito. Que devido a isto, ele novamente afirmou com ameaças que esta vítima iria pagar. Que diante do
ocorrido, acionou por telefone diversos órgãos de proteção à mulher, não tendo êxito, dizendo que permaneceu o final
de semana trancada em seu quarto, tendo notícias que o mesmo ficava rondando nas proximidades de sua residência.

Observe-se que a narrativa descrita no exemplo (3) apresenta uma exposição de ações. A
organização dessas ações é descrita e organizada em uma trama que se apresenta,
hierarquicamente, constituída de cinco proposições narrativas de base, que corresponde aos
seguintes momentos: antes do processo, o início do processo, o curso do processo, o fim do
processo e, por último, depois do processo. A situação inicial (antes do processo) e a situação
final (final do processo) apresentam-se como os limites da narrativa. Já o início do processo (nó
desencadeador), o curso do processo (re-ação ou avaliação) e o fim do processo (desenlace) são o

15 Nome fictício para preservar a verdadeira identidade dos sujeitos envolvidos.
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núcleo da narrativa. (Adam 2011:226). Para uma melhor compreensão desses momentos,
descrevemos, na sequência, cada um em separado.

Consideremos, primeiramente, o momento em que a vítima comparece até a delegacia
especializada para prestar uma queixa: “A vítima compareceu a esta Unidade Policial para informar
que...”. Essa ação foi desencadeada por uma situação inicial que não aparece no cotexto, mas que
pode ser inferida a partir do contexto situacional, em que se imagina que ela (a vítima) vivia uma
situação harmoniosa com o seu companheiro (suposto agressor) e essa “harmonia” foi quebrada,
gerando o inicio de uma situação conflituosa. Essa situação inicial ocorre antes do processo, ou
seja, antes do momento em que ela decide procurar ajuda. Com a sua ida até à delegacia
especializada e a exposição oral do ocorrido para que seja feito o registro da ocorrência, dá-se
início ao nó desencadeador do processo.

O nó desencadeador do processo inicia-se com o relato e a descrição do fato ocorrido.
Observe-se as ações descritas pelos verbos “compareceu”, “informar”, “relatou”, “rompeu”.
Essas ações desencadeiam o processo descrito pela vítima (4):

4
A vítima compareceu a esta Unidade Policial para informar que manteve um relacionamento com o autor durante oito
anos, não tendo filhos com o mesmo. Todavia, relatou que acerca de três meses rompeu sua relação, em virtude não ter
sentimentos por este, alegando ainda não suportar mais o fato de ter que se relacionar com ele na prisão, onde cumpria
pena por tráfico de drogas...

Com o fim do relacionamento e a saída do agressor da prisão, a vítima se ver coagida
diante das ameaças sofridas. A reação da vítima é buscar ajuda junto ao órgão de proteção à
mulher e, no relato, enfatiza que já prestou queixa em desfavor do autor do fato em outro
momento na mesma delegacia, contudo, ele continua a ameaçá-la e a destratá-la verbalmente,
conforme se observa no exemplo (5) a seguir.

5
Disse que em março registrou um BO nesta Especializada em desfavor do autor pelo crime de ameaça, uma vez que o
mesmo não aceitava o fim do relacionamento, mas que agora o autor saiu da prisão, voltando a lhe ameaçar por telefone,
por terceiros, como o fez com as pessoas de (...). Disse que ele afirma o fato de que a mesma vai pagá-lo por tudo que
passou na prisão, em virtude de não lhe perdoar pelo rompimento do relacionamento próximo a sua saída da prisão.
Referiu ainda que o autor descobriu seu novo número de telefone, passando a ligar todas as noites, como o fez no dia do
fato, chegando a lhe distratar verbalmente com palavras de baixo calão, exigindo um encontro, o qual não foi aceito.
Que devido a isto, ele novamente afirmou com ameaças que esta vítima iria pagar.

Observamos o desenlace das ações descritas no seguinte fragmento:

6
Que diante do ocorrido, acionou por telefone diversos órgãos de proteção à mulher, não tendo êxito, dizendo que
permaneceu o final de semana trancada em seu quarto, tendo notícias que o mesmo ficava rondando nas proximidades
de sua residência.

Por fim, a situação final ocorre no momento em que é feito o registro da ocorrência e a
vítima e o policial responsável pelo registro assinam o documento. A partir desse momento,
instaura-se um novo processo, desta vez, pelo órgão de proteção à mulher para a apuração dos
fatos e a tomada de providências cabíveis para uma possível solução do problema registrado no
boletim de ocorrência.

É interessante ressaltar, também, que na sequência descritiva que estrutura o relato,
percebemos a voz da instituição, que se mantém imparcial diante das versões apresentadas pela
vítima. Já na estrutura narrativa, percebe-se claramente a voz da vítima, por meio das ações que
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ela descreve e as assumem como sendo de sua autoria. No momento em que a vítima assina o
boletim de ocorrência com o registro dos fatos por ela apresentados, ela está assumindo que as
ações narradas naquele texto são de sua responsabilidade, ou seja, ela assume para si a
responsabilidade daquilo que foi dito e registrado no histórico da ocorrência.

Considerações finais
Embora a temática da violência contra a mulher não seja o foco da nossa pesquisa,

ressaltamos que esse tipo de violência, principalmente na relação conjugal, constitui ainda hoje
um espaço de lutas e reivindicações. O direito das mulheres a viver uma vida sem violência,
embora tenha ganhado maior visibilidade com as campanhas sociais, com a criação das
delegacias especializadas e a influência da mídia, ainda é uma realidade constante nos dias atuais.
Talvez isso ocorra devido aos padrões comportamentais secularmente elaborados para os sexos,
cujos atos são, de certa forma, avalizados pela sociedade.

Denunciar um ato de violência conjugal é retirá-lo do âmbito privado e transformá-lo em
objeto visível, é torná-lo público. Geralmente, quando uma mulher procura ajuda em uma
delegacia especializada e faz uma denúncia, o primeiro procedimento legal é o registro da
denúncia no boletim de ocorrência. Esse documento obedece a certos padrões linguísticos e, no
caso específico da delegacia especializada, tem a função de registrar, de forma detalhada, o
histórico da ocorrência, bem como a caracterização dos sujeitos envolvidos na cena enunciativa e
das circunstâncias dos eventos narrados e descritos.

Um dos nossos objetivos, neste artigo, foi analisar e descrever a configuração textual
(planos de texto) do boletim de ocorrência, concebido, neste trabalho, como um gênero textual
pertencente a uma instituição da esfera policial. Com relação ao plano de texto do histórico
registrado no boletim de ocorrência, percebemos que ele se estrutura em sequências descritivas e
narrativas, apresentando, também, uma estrutura de relato. Nessa estrutura, percebemos a
presença de duas vozes que interagem no texto. Na sequência narrativa aparece a voz da vítima,
que narra os fatos conforme ocorreram, em um determinado tempo e espaço, assumindo a
responsabilidade por aquilo que está sendo narrado. Na sequência descritiva, por meio do relato
registrado, percebemos a voz da instituição, que se mantém imparcial diante dos fatos
apresentados.

Referências bibliográficas

Adam, Jean-Michel. 1999. Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, Paris,
Nathan.
Adam, Jean-Michel. 2011. A linguística textual: introdução à análise textual dos discursos. São
Paulo: Cortez.
Adam, Jean-Michel; Heidmann, Ute. 2011. O texto literário: por uma abordagem interdisciplinar.
São Paulo: Cortez.
Araújo, Antônia Dilamar. 1997. Relato e recapitulação. In. Meurer, José Luiz; Motta-Roth,
Désirrée (Orgs.). Parâmetros de textualização. Santa Maria: Ed. da UFSM.
Bakhtin, Michael. 2003. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes.
Bazerman, Charles. 2006. Gênero, agência e escrita. Tradução e organização de Ângela Paiva
Dionízio e Judith Chambliss Hoffnagel. São Paulo: Cortez.
Benveniste, Émile. 1966. Problèmes de linguistique générale. Paris, Gallimard.
Biasi-Rodrigues, Bernadete; Hemais, Barbara; Araújo, Júlio César. 2009. Análise de gêneros na
abordagem de Swales: princípios teóricos e metodológicos. In: Biasi-Rodrigues, Bernadete;

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4067



Araújo, Júlio César; Sousa, Socorro Cláudia T. (Orgs.). Gêneros textuais e comunidades
discursivas: um diálogo com John Swales. Belo Horizonte: Autêntica: 17-32.
Charaudeau, Patrick; Maingueneau, Dominique. 2012. Dicionário de análise do discurso. São
Paulo: Contexto.
Charoux, Ofélia Maria Guazzelli. 2004. Metodologia: processos de produção, registro e relato do
conhecimento. São Paulo: DVS Editora.
Costa, Maria Izabel Plath. 2009. Estudo preliminar da terminologia empregada pela Polícia Civil
do RS no boletim de ocorrência policial. 306f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem)
UFRGS. Porto Alegre.
Koch, Ingedore G. Villaça. 2010. Desvendando os segredos do texto. 7ª ed. São Paulo: Cortez.
Koch, Ingedore G. Villaça. 2004. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes.
Maingueneau, Dominique. 2004. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez.
Marcuschi, Luiz Antônio. 2012. Linguística de texto: o que é e como se faz?. São Paulo: Parábola
Editorial.
Meurer, J. L.; Bonini, Adair; Motta-Roth, Désirré (org). 2005. Gêneros: teorias, métodos,
debates. São Paulo: Parábola Editorial.
Peron, Ana Paula. 2007. Entre relatos e registros: a discursivização da violência conjugal na
delegacia da mulher de Maringá. 135f. Dissertação (Mestrado em Letras) UEM. Maringá-PR.
Queiroz, Fernanda Marques de. 2008. Não se rima amor e dor: cenas cotidianas de violência
contra a mulher. Mossoró, RN: UERN.
Tristão, Roberto Mauro de Souza. 2007. O Boletim de Ocorrência sob o aspecto da dêixis de base
espacial como processo de instauração e manutenção de referência. 141f. Dissertação (Mestrado
em Estudos Linguísticos) UFMG. Belo Horizonte.
Rodrigues, Maria das Graças Soares; Passegui, Luis; Silva Neto, João Gomes da. (Orgs.). 2010.
“Voltarei. O povo me absolverá...”: a construção de um discurso político de renúncia. In Adam,
Jean-Michel; Heidmann, Ute; Maingueneau, Dominique. Análises textuais e discursivas:
metodologia e aplicações. São Paulo: Cortez: 150-187.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4068



Anexo

Fonte: corpus da pesquisa
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