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1 INTRODUÇÃO

Esse artigo é parte de uma proposta de pesquisa de doutorado realizada junto ao Programa
de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Ela está voltada para o estudo da enunciação, especificamente, para alguns aspectos da
responsabilidade enunciativa no gênero inquérito policial. O objetivo da pesquisa é analisar, em
inquéritos policiais, o posicionamento enunciativo dos participantes desse evento de comunicação
e como se constrói o discurso sobre a violência contra a mulher nesse contexto.

Para fundamentar a pesquisa, buscamos respaldo em elementos teóricos e metodológicos
advindos da Análise Textual dos Discursos Adam (2011); dos estudos linguísticos do texto, dos
gêneros textuais e do discurso Koch (2002, 2009); Koch e Elias (2006); Marcuschi (2003, 2008),
entre outros, e da Linguística da Enunciação Benveniste (2006); Ducrot (1987); Bakhtin (1997);
Authier-Revuz (1998, 2004).

Quanto aos aspectos metodológicos, trata-se de uma abordagem documental, de base
qualitativa, que investiga um corpus constituído de inquéritos policiais, originados a partir de
denúncias realizadas em boletins de ocorrência, registrados em uma delegacia especializada de
amparo à mulher, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

Os resultados parciais apresentam um corpus constituído por inquéritos policiais
avaliados com base nos estudos da enunciação e relacionados aos aspectos do gênero inquérito
policial, dentre estes, os tipos de sequências textuais, o plano composicional, o estilo, o conteúdo
temático, a intergenericidade e a heterogeneidade tipológica.

O artigo está estruturado da seguinte forma: na primeira seção são apresentadas algumas
considerações gerais sobre a enunciação na visão de Benveniste (2006), Ducrot (1987),
Maingueneau (2002) e algumas considerações particulares, especificamente sobre a cena
enunciativa, com base em Maingueneau (2002). Na segunda seção do artigo são apresentadas
considerações sobre gêneros textuais e discurso, caracterização dos gêneros textuais e
intergenericidade. Na terceira seção são apresentados aspectos do gênero inquérito policial. Na
quarta seção é feita uma descrição da cena enunciativa no gênero inquérito policial e alguns
aspectos da enunciação nesse gênero textual e, por último, são apresentadas as considerações
finais, seguidas das referências bibliográficas.

2 A ENUNCIAÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Como dito anteriormente, traremos alguns aspectos teóricos sobre a enunciação, na
perspectiva dos teóricos Benveniste (2006), Ducrot (1987) e Maingueneau (2002),

1 Doutoranda em Linguística.
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respectivamente, trazendo, também, algumas considerações sobre a cena enunciativa, mediante a
visão de Maingueneau (2002).

2.1 A ENUNCIAÇÃO SEGUNDO BENVENISTE

Conforme Flores et al. (2009:102), “[...] o termo enunciação em Benveniste não tem
definição única, nem unívoca. Ao contrário disso, trata-se de tema multifacetado, desenvolvido
ao longo de anos de reflexão.”. Esses autores afirmam, também, que esta diversidade conceitual
do termo enunciação, segundo o pensamento de Benveniste, não se trata de uma contradição, pois
se explica desde que considere que ele construiu essa noção por mais de quarenta anos de
reflexão e que pode receber diversas definições, conforme o tema ao qual está associado. As
contribuições de Benveniste foram decisivas para o desenvolvimento dos estudos sobre a
subjetividade na linguagem, pois “ao apregoar a impossibilidade de se reconhecerem certos
elementos linguísticos dissociados da atividade dos falantes” ele instaurou a Teoria da
Enunciação. (Barbisan et al. 2010:173-174)

De acordo com Flores e Teixeira (2010), Benveniste é considerado o linguista da teoria da
enunciação e o principal representante dessa teoria. Segundo esses autores, este teórico se
deparou com um clima adverso, ao propor incluir os estudos da enunciação e, por estes estudos,
os da subjetividade no objeto da linguística, tendo por base o estruturalismo saussuriano. Assim,

[...] se de um lado Benveniste mantêm-se fiel ao pensamento de Saussure - na justa medida em
que conserva concepções caras ao saussurianismo, tais como estrutura, relação, signo -, por outro,
apresenta meios de tratar da enunciação ou, como ele mesmo diria, do homem na língua. Esta é a inovação
de seu pensamento: supor sujeito e estrutura articulados. (Flores e Teixeira 2010:30)

Ainda, segundo Flores e Teixeira (2010:35), “[...] não subjaz à linguística de Benveniste
uma concepção idealista de sujeito porque a sua teoria da enunciação não fala do sujeito em si,
mas da representação linguística que a enunciação oferece dele.”. Assim, conforme os autores,
para Benveniste, “a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual
de utilização”. (ibidem). Pois,

Com essa afirmação, separa-se ao mesmo tempo o ato – objeto de estudo da linguística
da enunciação – do produto, isto é, o discurso. Esse ato é o próprio fato de o locutor
relacionar-se com a língua com base em determinadas formas linguísticas da enunciação
que marcam essa relação. Enunciar é transformar individualmente a língua - mera
virtualidade - em discurso. A semantização da língua se dá nessa passagem. A
enunciação vista desse prisma, é produto de um ato de apropriação da língua pelo
locutor, que, a partir do aparelho formal da enunciação, tem como parâmetro um locutor
e um alocutário. É a alocução que instaura o outro no emprego da língua (Flores e
Teixeira 2010:35).

Quanto ao aparelho formal da enunciação, Flores e Teixeira (2010:36) afirmam que “[...]
é uma espécie de dispositivo que as línguas têm para que possam ser enunciadas. Esse aparelho
nada mais é que a marcação da subjetividade na estrutura da língua.”. Os autores mostram que
antes da enunciação, a língua é apenas possibilidade de língua, mas depois da enunciação, ela é
efetuada em uma instância de discurso, que emana de um locutor, forma sonora que atinge e que
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suscita uma outra enunciação de retorno. Eles explicam também que é o conceito de enunciação
que instaura um nível que não se reduz nem à língua nem à fala, mas que constitui ambas. Assim,
conforme os autores, a enunciação é o ato de tornar fala a língua.

2.2 A ENUNCIAÇÃO SEGUNDO DUCROT

De acordo com Ducrot (1987:65), “[...]cada ato de enunciação constitui um
acontecimento único, que implica um locutor particular, enquanto que o enunciado (a frase)
permanece, por definição, invariável através da infinidade de atos de enunciação de que pode ser
objeto.”. Ao tratar da caracterização estrutural da enunciação, ele mostra que, de um lado, deve-
se descrever a enunciação em relação à sua própria realização, e, de outro, em relação aos
prolongamentos jurídicos que ela se atribui no futuro imaginário de que é origem. Assim,
conforme o autor,

Dizer que uma enunciação realiza um ato ilocucionário equivale a dizer que ela se
apresenta como modificando, por sua própria existência, a situação jurídica dos
interlocutores. Mas é bem isso o que está implicado quando interpretamos um
enunciado, qualquer que ele seja, como uma ordem. Daí toda enunciação, desde que
tomada como uma ordem, ser dotada, por isso mesmo, de um valor ilocutório (Ducrot
1987:78).

De acordo com Flores et al. (2009:103), a concepção de enunciação de Ducrot é a
seguinte: “acontecimento constituído pelo aparecimento de um enunciado.” Em nota explicativa,
esses autores explicam que “Ducrot constrói uma teoria do sentido, considerando-o um produto
da enunciação.” E que por este motivo ele não se interessa pelo sujeito do enunciado, se interessa
pelas figuras enunciativas constituídas no sentido do enunciado.

2.3 A ENUNCIAÇÃO SEGUNDO MAINGUENEAU

Ao abordar sobre a enunciação, Maingueneau (2002) afirma que todo ato de enunciação é
assimétrico, pois a pessoa que interpreta o enunciado reconstrói seu sentido a partir de indicações
presentes no enunciado produzido e nada garante que o que ela reconstrói coincida com as
representações do enunciador. Assim, para o autor, compreender um enunciado não é somente
referir-se a uma gramática e a um dicionário, é mobilizar saberes diversos, fazer hipóteses,
raciocinar, construindo um contexto que não é um dado estabelecido e estável. Desse modo, o
autor afirma que fora do contexto não podemos falar do sentido de um enunciado, mas de

[...] coerções para que um sentido seja atribuído à sequência verbal proferida em uma
situação particular, para que esta se torne um verdadeiro enunciado, assumido em um

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4621



lugar e em um momento específicos, por um sujeito que se dirige, numa determinada
perspectiva, a um ou a vários sujeitos. (Maingueneau 2002:20)

Assim, de acordo com Maingueneau (2002), toda enunciação implica sua pertinência e
isso leva o destinatário a procurar confirmar essa pertinência.

Conforme o exposto, observa-se a importância da contribuição dos estudos desses três
teóricos, Benveniste, Ducrot e Maingueneau para os estudos da enunciação, dentre muitos outros
estudiosos da teoria da enunciação. Benveniste é considerado o principal representante dessa
teoria, uma das suas inúmeras contribuições, diz respeito aos estudos sobre o aparelho formal da
enunciação. Quanto às contribuições de Ducrot, dentre muitas outras, destaca-se a construção de
uma teoria do sentido. Ele se interessou, principalmente, pelas figuras enunciativas formadas no
sentido do enunciado. E, Maingueneau que, dentre as suas muitas contribuições, destaca-se os
estudos sobre enunciado, texto e discurso, principalmente sobre o discurso voltado às teorias da
enunciação linguística, dentre esses, a cena enunciativa que será abordada no item seguinte.

2.4 A CENA ENUNCIATIVA

Ao fazer uma abordagem sobre a cena enunciativa, Maingueneau (2002) apresenta três
cenas: a cena englobante que corresponde ao tipo de discurso (religioso, político, publicitário,
dentre outros); a cena genérica que está relacionada ao gênero textual. Nessa abordagem, o autor
afirma que cada gênero de discurso define seus próprios papéis. Por exemplo, num panfleto de
campanha eleitoral, trata-se de um candidato dirigindo-se aos seus eleitores e numa sala de aula,
trata-se de um professor dirigindo-se aos alunos. Essas duas cenas, cena englobante e cena
genérica, definem o que pode ser chamado de quadro cênico do texto. Assim, conforme
Maingueneau (2002:87), é o quadro cênico “[...] que define o espaço estável no interior do qual o
enunciado adquire sentido – o espaço do tipo e do gênero do discurso.”; a cenografia leva o
quadro cênico a se deslocar para o segundo plano, pois conforme o autor, num ato de enunciação
o leitor não se confronta diretamente com o quadro cênico, mas com uma cenografia.

Quanto à cenografia, Maingueneau (2002:87) afirma que “[...] a cenografia não é
simplesmente um quadro, um cenário, como se o discurso aparecesse inesperadamente no interior
de um espaço já construído e independente dele: é a enunciação que para se desenvolver, esforça-
se para constituir progressivamente o seu próprio discurso de fala.”. O autor afirma, também, que
uma cenografia só se manifesta plenamente se puder controlar o próprio desenvolvimento, manter
uma distância em relação ao coenunciador.

No que diz respeito à cenografia e ao gênero de discurso, Maingueneau informa que há
tipos de discursos em que os gêneros implicam cenas enunciativas de alguma maneira
estabilizada. Nesse sentido, ele cita como exemplo a correspondência administrativa e os
relatórios de peritos, pelo fato de esses gêneros, geralmente, se desenvolverem em cenas
bastantes fixas, obedecendo, desse modo, às rotinas da cena genérica.

Assim, levando em consideração que nem todos os gêneros do discurso são igualmente
propícios ao desenvolvimento de cenografias variadas, Maingueneau (2006) propõe distribuir os
gêneros em dois polos:
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1- os gêneros pouco numerosos, que não são suscetíveis de adotar cenografias diversas,
pois esses gêneros se limitam ao cumprimento de sua cena genérica. Ele cita como
exemplos desses gêneros a lista telefônica e a receita médica;

2- os gêneros que exigem a escolha de uma cenografia. São citados como exemplo desses
gêneros, os gêneros publicitários e filosóficos.
Nesse sentido, Maingueneau (2006) informa, ainda, que entre esses dois polos,

anteriormente citados, estão situados os gêneros que são mais propícios às cenografias variadas,
e, nesse caso, cita o guia turístico que, na maioria das vezes, restringe-se ao cumprimento de sua
cena genérica rotineira. O autor informa, também, que essa variação de cenografia, conforme o
gênero do discurso, parece estar muito ligada à finalidade dos gêneros de discurso. E, além,
dessas cenografias aqui citadas, há as cenografias difusas e especificadas e também as
cenografias variadas: quanto à cenografia especificada de forma precisa pelo texto, ele cita o
exemplo de uma conversa ao telefone com uma amiga. E a cenografia difusa que remete a um
conjunto vago de cenografias possíveis de ordens diversas (científicos didáticos) e não a um
gênero de discurso preciso. Ele destaca, também, as cenas validadas, essas são cenas instaladas
na memória coletiva, ao se referir tanto a título de modelos que se rejeitam quanto a título de
modelos que se valorizam.

Quanto ao emprego da expressão “cena validada”, Maingueneau (2006) salienta que o
emprego dessa expressão não se caracteriza como discurso, mas como um estereótipo
automatizado, descontextualizado, disponível para investirmos em outros textos, pois para ele
enunciar não é apenas expressar ideias, é também tentar construir e legitimar o quadro de sua
enunciação.

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE GÊNEROS DO DISCURSO E INTERGENERICIDADE

Nesta seção faremos uma exposição sobre gêneros do discurso e intergenericidade, a
partir dos estudos de Maingueneau (2002); Marcuschi (2003); Marcuschi (2006); Charaudeau
(2010); Brandão (2008); Adam e Heidman (2011).

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE GÊNEROS DO DISCURSO2

Conforme Maingueneau (2002), todo texto pertence a um gênero de discurso. Assim,
segundo o autor, os locutores podem dispor de inúmeros termos para categorizar a grande
quantidade dos textos produzidos em uma sociedade. Ele destaca que essa denominação apoia-se
em critérios muito heterogêneos e que essas categorias mudam em função do uso que se faz
delas, pois elas estão relacionadas às necessidades da vida cotidiana. Assim, o autor destaca que
se o analista do discurso quiser definir critérios rigorosos, ao analisar os discursos, deve levá-las
em consideração e não restringir-se a elas, pois existem tipologias de diferentes ordens. Dentre as

2 Nesse artigo são utilizadas as expressões gêneros do discurso e gêneros textuais, no corpo do texto, conforme o
autor citado e a vertente teórica à qual o mesmo está vinculado. Assim, têm-se gêneros textuais Marcuschi (2003);
Charaudeau (2010) e gêneros discursivos Maingueneau (2002); Adam (2011), conforme expressões utilizadas nos
originais.
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quais ele cita as tipologias comunicacionais, elas mostram o que se faz com o enunciado, ou
seja, qual é a orientação comunicacional do mesmo. Entre as tipologias comunicacionais, o autor
destaca:
1 as funções da linguagem, pois nelas os discursos são classificados conforme a função de
linguagem predominante;
2 as funções sociais, nelas são destacadas algumas funções necessárias à sociedade: função
lúdica, função religiosa, dentre outras. O autor destaca que essas funções são comuns a vários
gêneros de discursos.

Quanto às tipologias de situação de comunicação Maingueneau (2002), cita gêneros do
discurso, gêneros e tipos e outras classificações, mas aqui nesse artigo, em relação a essa
tipologia, serão citados apenas os gêneros do discurso que, conforme Maingueneau (2002:61) são
“[...] dispositivos de comunicação que só podem aparecer quando certas condições sócio-
históricas estão presentes.”. E quanto à concepção de gênero ele informa que, inicialmente, essa
concepção foi elaborada no campo de uma poética, de uma reflexão sobre a literatura para depois
se estender aos demais tipos de produções verbais.

Quanto à questão dos gêneros de discurso ser uma atividade bem sucedida ou não,
Maingueneau (2002) informa que, nesse caso, trata-se de atividades sociais que obedecem a um
conjunto de condições de êxito, dentre esses, os atos de linguagem, como a promessa, o conselho,
a desculpa, além de outras condições. Ele informa, também, que essas condições abrangem
elementos de ordens diversas, dentre as quais destaca: uma finalidade reconhecida (todo gênero
de discurso visa modificar a situação na qual está inserida); o estatuto de parceiros legítimos (nos
diversos gêneros do discurso se determina de quem parte e a quem se dirige a fala); o lugar e o
momento legítimos (o gênero de discurso envolve um lugar e um momento3); um suporte
material e uma organização textual.

Além do exposto, Maingueneau (2002) faz uma abordagem sobre o domínio das leis do
discurso e dos gêneros do discurso (competência genérica). Ele explica que as leis do discurso e a
competência genérica “são componentes essenciais de nossa competência comunicativa, ou seja,
de nossa aptidão para produzir e interpretar os enunciados de maneira adequada às múltiplas
situações de nossa existência”. Maingueneau (2002:41). Dessa forma, o autor mostra que o
discurso nunca se apresenta como tal, ele se apresenta na forma de um discurso particular. Nesse
caso, o autor citou como exemplo o boletim de meteorologia e uma ata de reunião. E também que
a competência genérica varia conforme os tipos de indivíduos envolvidos no evento de
comunicação.

No que diz respeito à caracterização dos gêneros textuais, Marcuschi (2006:29) explica
que os gêneros textuais não se caracterizam como formas estruturais estáticas e definidas, mas
que os gêneros textuais são famílias de textos com certas semelhanças, eventos linguísticos, e não
se definem por características linguísticas, os gêneros caracterizam-se enquanto atividades
sociodiscursivas, são fenômenos sócio-históricos e culturalmente sensíveis.

Assim, Marcuschi (2006:29) explica que “quando dominamos um gênero textual, não
dominamos uma forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos
específicos em situações sociais particulares.”. Ele explica também que os gêneros textuais

3 Essas noções de momento ou de lugar de enunciação impostas por um gênero de discurso não são claras, por isso a
temporalidade de um gênero do discurso envolve diversos eixos: dentre os quais, uma periodicidade, pois alguns
gêneros exigem uma periodicidade e outros não, uma continuidade e uma duração de validade (Maingueneau 2002:
67).
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operam, em certos contextos, como formas de legitimação discursiva, pois se situam numa
relação sócio-histórica.

Nos últimos anos, os gêneros textuais vêm sendo estudados intensamente e esse estudo
intensivo sobre os gêneros contribui para um conhecimento mais significativo e consistente do
uso da língua nos diversos contextos, prática de interação e atuação social.

Como podemos perceber, conforme o exposto, os gêneros textuais se caracterizam por
exercer uma função sócio comunicativa específica. Eles são criados com o propósito de atender a
objetivos e necessidades de uma determinada comunidade discursiva.

Nesse sentido, Marcuschi (2003), ao tratar dos gêneros textuais como práticas sócio-
históricas, afirma,

[...] os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida
cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e
estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. São entidades sócio-discursivas e
formas de ação social incontornáveis em qualquer ação comunicativa (Marcuschi,
2003:19).

O autor afirma também que os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se
funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem. Eles caracterizam-se mais por suas funções
comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e
estruturais.

Para Charaudeau (2010:78), “Os gêneros textuais tanto podem coincidir com um modo de
discurso que constitui sua organização dominante quanto resultar da combinação de vários desses
modos”. Para Brandão (2008:32), “[...]Os gêneros do discurso são, portanto, diferentes formas
de uso da linguagem, conforme as esferas de atividades em que o falante/escritor está engajado.”.
Assim, para a autora, um gênero não é uma forma fixa, cristalizada e não se deve perder de vista
o seu aspecto histórico e cultural, pois assim como as esferas de atividade humana vão se
ampliando à medida que a vida vai evoluindo e se tornando mais complexa, os gêneros também
vão se transformando.

Conforme Brandão (2008:32-33), “Ao usar a linguagem, os falantes apropriam-se de
gêneros de discurso adequados à situação de comunicação. Em cada esfera de atividade social,
eles utilizam a língua de acordo com gêneros de discurso específicos que são construídos,
codificados coletivamente.”. Assim, para a autora, os falantes são sensíveis aos gêneros do
discurso e sabem como se comportar e como usar o gênero de discurso em cada esfera de
atividade.

Após essa exposição a respeito dos gêneros de discurso e da caracterização desses
gêneros, será feita uma breve exposição sobre a intergenericidade.

3.3 INTERGENERICIDADE

Para Adam e Heidmann (2011:20), “[...] a genericidade de um texto resulta de um diálogo
contínuo, sempre conflituoso, entre as instâncias enunciativas, editorial e leitoral”. Assim, os
autores mostram que a genericidade permite pensar a participação de um texto em vários gêneros,
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pois segundo eles, “A exceção de gêneros socialmente bastante constritivos, a maior parte dos
textos não se conforma a um só gênero e opera um trabalho de transformação de um gênero a
partir de vários gêneros (mais ou menos próximos)”. Adam e Heidmann (2011:21). Assim, para
os autores, considerar essa heterogeneidade genérica é, o único meio de aproximar a
complexidade do procedimento que liga um texto ao interdiscurso de uma formação social dada.

A posição teórica e metodológica dos estudiosos Adam e Heidmann (2011:18-30) sobre o
estudo dos gêneros não são hierarquicamente ordenadas e é representada por uma série de seis
proposições. Segundo os autores, essas proposições representam seis razões para superar o
conceito bastante estático de gênero em benefício do conceito de genericidade. Portanto, as seis
proposições apresentadas pelos autores são: todo texto participa de um ou de vários gêneros; os
gêneros são tão diversos quanto as práticas discursivas; os gêneros são práticas normatizadas,
cognitivamente e socialmente indispensáveis; os gêneros são categorias dinâmicas em variação;
os gêneros existem apenas no âmbito de um sistema de gêneros; a genericidade envolve todos os
níveis textuais e transtextuais.

Agora, depois de fazer uma abordagem, de um modo geral, sobre a enunciação e, de
modo específico, sobre a cena enunciativa. E também sobre os gêneros do discurso e a
intergenericidade, será feita uma abordagem a respeito do gênero a ser analisado nesse artigo, que
é o inquérito policial.

4 INQUÉRITO POLICIAL: ASPECTOS DO GÊNERO

Nesta seção será feita uma breve abordagem sobre o gênero inquérito policial.
Apresentamos uma definição de inquérito policial, o objetivo, a origem, a finalidade e algumas
características desse documento.

Conforme Nucci (2012:76), o inquérito policial é “[...] um procedimento preparatório de
ação penal, de caráter administrativo, conduzido pela polícia judiciária e voltado à colheita
preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria”. O autor afirma
que o objetivo do inquérito policial é:

[...] a formação de convicção do representante do Ministério Público, mas também a
colheita de provas urgentes, que podem desaparecer, após o cometimento do crime, bem
como a composição das indispensáveis provas pré-constituídas que servem de base à
vítima, em determinados casos, para a propositura da ação privada (Nucci 2012:76).

Quanto à origem do inquérito policial, de acordo Nucci (2012), a   denominação inquérito
policial surgiu, no Brasil, com a edição da Lei 2.033, de 20 de setembro de 1871, regulamentada
pelo Decreto 4.824, de 22 de novembro de 1871. Fundamentado no art. 42 do citado decreto,
Nucci (2012:76) afirma que “[...] O inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias
para o desdobramento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e de seus autores e cúmplices,
devendo ser reduzido a instrumento escrito. O jurista explica, também, que com esse decreto a
elaboração do inquérito policial passou a ser função da polícia judiciária. Mesmo a expressão
inquérito policial tendo sido utilizada pela primeira vez na Lei 2.033, as funções que são de
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natureza do processo criminal existem de longa data e se tornaram especializadas com a
aplicação efetiva do princípio da separação da polícia e da judicatura.

A finalidade do inquérito policial, conforme Nucci (2012) é a investigação do crime e a
descoberta do seu autor, com o objetivo de fornecer elementos para o titular da ação penal e pô-la
em juízo, tanto no Ministério Público, quanto no particular, de acordo com o caso analisado.
Assim, o inquérito policial pode ser considerado um procedimento preparatório e preventivo, sem
predominância de contorno judicial, utilizado para a proteção do indivíduo e para a colheita
rápida de provas perceptíveis (cf. Nucci 2012: 76-77).

Por ser apenas preparatório, o inquérito policial apresenta características próprias, dentre
elas, Nucci (2012) destaca o sigilo, a falta de contrariedade da defesa, a consideração do
indiciado como objeto de investigação e não como um sujeito de direitos, a impossibilidade de se
arguir a suspeição da autoridade policial que o preside, a discricionariedade na colheita das
provas.

Conforme Nucci (2012: 04), o art. 9 do Código de processo Penal diz que “Todas as peças
do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste
caso, rubricadas pela autoridade. Assim, o inquérito policial pode ser considerado como um
conjunto de documentos escritos por meio dos quais o fato ou acontecimento delituoso é
encaminhado ao magistrado. Trata-se de um conjunto de diligências investigativas utilizadas pela
polícia Judiciária (civil ou federal) para colher indícios de autoria e materialidade de um crime.

Este documento está submetido ao Código de Processo Penal com as exceções indicadas
nas situações pertinentes. Desse modo, a instauração de um inquérito policial é a regra para a
apuração da autoria e a apresentação da materialidade de um delito.

O inquérito policial é, geralmente, constituído por depoimentos, laudos, perícias, boletim
de ocorrência; termo de declaração da vítima, termo de depoimento das testemunhas, termo de
depoimento do acusado, boletim de vida pregressa, boletim individual, termo enviado ao cartório,
despacho, certidão, relatório, conclusão, dentre outros documentos considerados necessários para
o esclarecimento do fato noticiado, dependendo da natureza do delito cometido.

O despacho de indiciamento antecede o relatório. O interrogatório do suspeito é, via de
regra, um dos últimos atos do inquérito policial. Integra, também, o ato interrogatório policial o
preenchimento de boletim de vida pregressa, em que serão consignados dados sociais do
interrogado, como hábitos, bens, meio de vida, rendimentos. E o boletim de identificação
criminal no qual constam as características físicas do investigado, altura, peso, tipo de nariz,
tatuagem.

Portanto, o inquérito policial é uma peça tipicamente do direito criminal, endereçada ao
ministério público. É uma peça exclusiva do delegado de polícia, pois por meio dos documentos
apresentados no inquérito policial, o delegado vai reunir o máximo de elementos possíveis para
chegar à autoria do delito e, consequentemente, apresentar e encaminhar ao juizado para a
possível punição do autor (Pagliuca 2011).

Assim, a polícia é a organização responsável por fornecer ao ministério público os
elementos necessários à organização dos relatos criminais, pois são os profissionais dessa
instituição que possuem atribuições e recursos para o contato inicial com os criminosos, bem
como os modelos processuais próprios para essa atividade. A polícia que organiza o inquérito
policial é denominada de polícia repressiva ou judiciária.
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5 A ENUNCIAÇÃO NO INQUÉRITO POLICIAL: A CENA ENUNCIATIVA

Considerando a vasta contribuição dos estudos da enunciação para os estudos do texto,
dos gêneros textuais e do discurso, nessa seção do artigo, a análise será restrita à abordagem de
alguns dos aspectos da cena enunciativa em um inquérito policial, ou seja, a cena englobante
(tipo de discurso); a cena genérica (gênero de discurso) e a cenografia (cena construída pelo
texto), conforme Maingueneau (2002). O inquérito analisado faz parte dos dados da pesquisa da
autora. Esses dados foram coletados na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher para
fins de pesquisa de doutorado, junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem,
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao grupo de pesquisa da Análise Textual dos
Discursos (ATD).

5.1 A CENA ENUNCIATIVA NO INQUÉRITO POLICIAL

O inquérito policial analisado, inquérito número xx4, é constituído pelos seguintes
documentos: autuação; boletim de ocorrência; termo de declarações prestado pela vítima; termo
de depoimento prestado por duas testemunhas da vítima; pedido de medidas protetivas de
urgência (apresentado pela vítima); auto de qualificação e interrogatório do acusado; boletim de
vida pregressa e boletim individual do acusado e o relatório ( para realizar o encerramento do
inquérito policial).

Além dos documentos citados, constam, também, no inquérito analisado, certidões de
cartório e de despacho, ofícios e portarias. Na Portaria de abertura do inquérito policial, o(a)
delegado(a) responsável pela delegacia especializada informou o recebimento do boletim de
ocorrência, nº xx que foi classificado como crime de ameaça de morte; documento enviado ao
Setor de Cartório da Delegacia Especializada. Nele, a (o) escrivã (o) informou o recebimento dos
autos (documentos) solicitados pelo(a) delegado(a); certidão enviada ao Setor de Cartório;
certidão de cartório em que a (o) escrivã (o ) informou o cumprimento do despacho anterior;
despacho solicitando juntar ao Auto  de qualificação e Interrogatório do acusado, o boletim
individual e de  vida pregressa; ofício solicitando prontuariar criminalmente o acusado e o
relatório referente ao procedimento de inquérito policial, para em seguida remeter ao Juizado de
Violência Doméstica e Familiar Contra à Mulher, por meio do cartório distribuidor; ofício
enviado ao Centro de Detenção xx, solicitando a apresentação do acusado à Delegacia
Especializada para que o mesmo fosse submetido à qualificação e interrogatório nos autos do
inquérito policial (Esse documento foi emitido pelo fato de o acusado se  encontrar preso na data
e horário  previstos para o seu depoimento, ou seja, ser  um preso de justiça; ofício enviado pela
(o) delegada (o) ao coordenador de criminalística do Instituto Técnico e Científico de Polícia do

4 Por se tratar de dados sigilosos, todos os dados de identificação dos documentos e das pessoas envolvidas foram
apagados para evitar qualquer identificação. No que se refere à identificação dos documentos, no corpo do texto, será
utilizada a sequência xx).
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Estado do Rio grande do Norte, solicitando providências, no sentido de prontuariar
criminalmente o acusado.

Em virtude de o inquérito policial se constituir por vários outros gêneros, conforme
exposto, para apresentar parcialmente a cena enunciativa do inquérito policial analisado, são
apresentados, a seguir, alguns dados sobre esse boletim e o histórico da ocorrência do mesmo,
pois foi a partir desse documento que se originou o inquérito analisado.

Figura1 - Boletim de ocorrência

Boletim de ocorrência nº xx
Natureza da ocorrência: ameaça de morte-Lei 11.340/06
Local do fato: em frente a casa da vítima
Data e hora do fato: reiteradas vezes, mais recente em data de 10/04/12
[...]

Histórico da ocorrência
Que a vítima manteve uma união estável com a pessoa do autor, durante quase 03 (três) anos, tem 01(um) filho,
estão separados há cerca de 15 (quinze)dias, a vítima se fez presente à DEAM/ZS para deixar registrado que foi
ameaçada de morte pela pessoa do autor aonde o mesmo disse o seguinte: “que iria dar-lhe uma facada, mas em
seguida disse que iria dar-lhe uns tiros que era para vê-la aleijada, para quando se olhar e ver as cicatrizes, se
lembrar dele”. Que o referido elemento passou quase 01 (um) ano preso respondendo pelo crime de roubo de
01(um) carro, foi para o regime semiaberto, passou somente 01(um) mês comparecendo, foi preso novamente, e há
cerca de 02(dois) meses está em liberdade, sendo que compareceu somente uma semana e na data de
ontem(10/04/12) foi preso novamente, até a presente data, pela manhã, o mesmo se encontrava na xx DP.

Providências: lavratura do boletim a vítima recusou a casa abrigo, orientada a retornar no dia seguinte (12/04/12)
para as providências cabíveis junto a DPC dessa DEAM/ZS.

Testemunhas:
Natal, 11 de abril de 2012                                                             Hora do registro: 17h20min

Assinatura do comunicante                                                              Assinatura do Servidor
______________________                                                      __________________________

Fonte: corpus da pesquisa

Pode-se perceber, conforme o histórico da ocorrência apresentado, que a vítima é uma
mulher que se dirigiu a uma delegacia especializada (Delegacia Especializada em Atendimento à
Mulher). A delegacia está situada na Rua Frei Miguelinho, nº 109, no bairro Ribeira, na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

A vítima foi à delegacia fazer o registro de que foi ameaçada de morte pelo ex-
companheiro. Ela se dirigiu a um (a) agente policial e este (a) fez o registro da ocorrência. Nessa
situação, esse(a) agente representou a instituição administrativa que é a delegacia especializada
de polícia. Dessa forma, tem-se a fala de uma mulher, na modalidade oral, que foi repassada pela
(o) agente policial para a modalidade escrita.

Ao relatar a ocorrência, a vítima citou o agressor e informou que manteve uma união
estável com essa pessoa durante quase três anos e, desse relacionamento, teve um filho. Esse
evento de enunciação (registro da ocorrência) está situado num tempo, o dia 11 de abril de 2012,
às 17h:20min, conforme histórico e dados do documento analisado, e num espaço, que
subentende-se ser a sala de uma Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Esse
momento em que a mulher relatou a ocorrência já foi um momento posterior, ao momento em
que ocorreu o ato de agressão, pois a vítima narrou o fato que ocorreu em frente à sua residência,
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no dia 10 de abril de 2012, ou seja, no dia seguinte ao ocorrido. A vítima informou, também, que
o ato de agressão ocorreu outras vezes.

Após relatar a intenção do acusado em agredi-la de forma violenta tanto física quanto
psicologicamente, a vítima relatou, também, que o acusado passou quase um ano preso por ter
roubado um carro, depois foi para o regime semiaberto e ficou respondendo pelo crime de roubo,
mas pelo fato de ter comparecido à justiça, somente um mês, conforme solicitado, foi preso
novamente. Há cerca de dois meses estava em liberdade, mas compareceu somente uma semana
e, na data que cometeu o ato de violência contra a mulher, foi preso novamente.

Em seguida, o registro da ocorrência foi encaminhado para a(o) delegada(o), que
conforme os parâmetros da lei, tendo por base a natureza da ocorrência, ameaça de morte-Lei 11.
340/065, convocou duas testemunhas a apresentarem as suas versões sobre os fatos narrados pela
vítima.

Portanto, levando em consideração os fundamentos teóricos apresentados por
Maingueneau (2002) sobre a cena enunciativa e o gênero inquérito policial como um todo e
também que cada gênero que constitui esse documento tem uma função específica, pode-se
afirmar que quanto à cena englobante, que se refere ao tipo de discurso, tem-se um discurso da
esfera policial e quanto à cena genérica, tem-se o gênero inquérito policial, que é procedimento
administrativo e se constitui por outros gêneros, autuação; boletim de ocorrência; termo de
declarações prestado pela vítima;  termo de depoimento prestado pelas duas testemunhas da
vítima, portarias, certidões, despachos, ofícios, boletim individual e de vida pregressa do
acusado, auto de qualificação e interrogatório do acusado e relatório.

No que diz respeito à cenografia que é a cena construída pelo texto, entende-se que o
acusado apresenta a personalidade de um homem que, além de ter cometido violência contra a
mulher, foi envolvido em roubo de carro e já tinha sido preso anteriormente, conforme excerto
extraído do histórico do boletim de ocorrência. Segundo a vítima, o autor disse, inicialmente,
“que iria dar-lhe uma facada, mas em seguida disse que iria dar-lhe uns tiros que era para vê-la
aleijada, para quando se olhar e ver as cicatrizes, se lembrar dele.”. Nessas falas do acusado,
tendo por base a cenografia, cena construída pelo texto, pode-se perceber a dimensão da violência
e da intenção do homem em destruir a imagem da mulher e deixar nela sequelas físicas e
psicológicas.

Assim, conforme o exposto, tem-se um discurso relatado que corresponde ao discurso
representado a partir de outros discursos. No caso, em análise, o discurso da vítima, que relatou
ter sofrido um ato de agressão por um homem que no momento em que o fato ocorreu era seu ex-
companheiro, incialmente, a um (a) agente policial, este (a) por sua vez, informou oficialmente o
fato a (o) delegada (a) da Delegacia Especializada que junto a uma(um) escrivã(o), peritos e
outros profissionais coletaram os dados necessários, dentre esses, os termos de depoimentos
prestados pelas testemunhas e o auto de qualificação prestado pelo acusado. Na sequência, o
delegado(a) concluiu o relatório e caminhou o inquérito policial ao Juizado de Violência
Doméstica e Familiar da Comarca de Natal/RN, e, assim, nesse documento, a mulher foi
considerada como vítima e o homem foi considerado como indiciado.

5 Lei Maria da Penha.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo teve como objetivo descrever parcialmente a cena enunciativa de um inquérito
policial que se originou a partir do registro de uma ocorrência de um ato de violência praticado
por um homem contra uma mulher. Nessa situação, a mulher assumiu a condição de vítima e o
homem foi considerado como acusado perante uma instituição social, Delegacia Especializada
em Atendimento à Mulher. A análise teve por base, de um modo geral, os estudos sobre a
enunciação e de modo específico, a cena enunciativa, conforme Maingueneau (2002).

Assim, constatou-se que a cena englobante representa o tipo de discurso empregado, no
caso, o discurso policial. A cena genérica, o gênero de discurso inquérito policial, gênero
constituído por outros gêneros, entre estes, boletim de ocorrência, portarias, ofícios, certidões,
despachos, termo de declarações prestado pela vítima, termo de depoimento prestado por duas
testemunhas da vítima, pedido de medidas protetivas (solicitado pela vítima), auto de
qualificação e interrogatório do acusado, boletim de vida pregressa e boletim individual do
indiciado e, finalmente, o relatório do inquérito policial. Dessa forma, observou-se que o
inquérito policial como um todo exige a escolha de uma cenografia mais ampla, por se tratar de
um gênero textual bastante extenso, constituído por outros gêneros.
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