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PreFácio

Sinto-me agraciado com a tarefa de apresentar o livro de Virgínia Cola-
res “Direito e Linguagem: a tomada de depoimentos”, o que faço com muita 
honra e imenso prazer. O livro representa mais uma contribuição que a au-
tora realiza no âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelos membros da ALIDI 
(Associação de Linguagem e Direito), uma sociedade científica, que tem como 
finalidade maior promover a interdisciplinaridade e cooperação entre profis-
sionais da Linguagem e do Direito, como objetivo precípuo de contribuir para 
a melhoria do sistema judiciário, através de trabalhos com inspiração de na-
tureza aplicada, sendo a própria autora uma das fundadoras de tal sociedade.

Trata-se originalmente de uma dissertação de mestrado, elaborada na dé-
cada de noventa (1992)1, época de desbravamento no Brasil do campo chama-
do de Linguística Forense. Na cronologia, Valda de Oliveira Fagundes havia 
publicado, em 1987, “O Discurso no Júri: Aspectos Linguísticos e Retóricos” 
(Editora Cortez); na sequência, Virgínia Colares elabora sua pesquisa, que fi-
nalmente chega a público agora. Direito e Linguagem: a tomada de depoi-
mentos possui, antes de tudo, um valor histórico inestimável, por ser o segun-
do trabalho desse tipo a ser produzido no Brasil. Apesar do lapso temporal, 
continua inédito, razão pela qual torna-se obra valiosa, que vem a preencher 
uma lacuna de conhecimento e de metodologias.

É lugar comum no Direito afirmar-se que a palavra é a ferramenta do 
advogado (e dos demais operadores de Direito), porém poucos são os estu-
dos que se baseiam em dados empíricos, naturalísticos, em cenários concre-
tos de utilização da linguagem, em que, no caso, os profissionais do Direito 

1 ALVES, Virgínia Colares Soares Figueirêdo. A Decisão interpretativa da fala em depoimentos judi-
ciais. Dissertação (Mestrado em Lingüística) - Programa de Pós-Graduação em Letras e Lingüística da 
UFPE. Recife: UFPE, 1992.
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e usuários do sistema judiciário, exercitam suas tarefas cotidianas, tarefas 
essas que somente podem ser executadas pela e na linguagem. 

Virgínia Colares apresenta-nos algo novo: um estudo baseado em transcri-
ções de fala-em-interação, para chegar aos seus resultados de pesquisa. Assim, 
o presente estudo inova pelo seu método de trabalho, ainda pouco utilizado 
no Direito: a empiria linguística situada, como forma de se compreender o 
universo jurídico, a partir da linguagem em uso. 

Berger e Luckman (1966), discutindo a noção de construção social da rea-
lidade, afirmam que uma instituição pode existir de diversas formas: através de 
emblemas, símbolos, espaço físico etc., porém nenhuma dessas formas é capaz 
de sustentar uma instituição, se não houver pessoas de carne e osso, utilizando 
a linguagem, e em determinados papeis. Nesse sentido, a linguagem e os papeis 
institucionais são a forma essencial de existência de uma instituição, e o que 
lhe dá vida. As instituições são, assim, fundadas e existem pela linguagem, 
com a qual mantém uma relação de tipo reflexiva e mutuamente constitutiva. 
Essa é a tarefa maior a que a presente obra se presta: descrever uma parcela do 
funcionamento da instituição jurídica.

No universo jurídico, vários eventos são de natureza pública, mas isso 
não significa que eles se transformam facilmente em material de pesquisa. 
Esse universo ainda é, de certa forma, bastante opaco e fechado para a pes-
quisa de suas próprias práticas. Virgínia Colares conseguiu vencer o grande 
desafio, para todos nós que escolhemos essa área como área de pesquisa, de 
colocar um gravador em um tribunal (evidentemente com a aquiescência de 
todos os envolvidos) e registrar o evento tomada de depoimento (TD), mo-
mento que ocorre nas trocas interativas entre juiz e partes de um processo 
judicial, em audiências de instrução e julgamento, para depois transcrevê-las 
e analisa-las. 

Colares parte de uma inquietação inicial, que se transforma e sua maior 
questão de pesquisa: como um evento de cerca de uma hora de duração (a TD) 
pode ser transformado em documento de cerca de uma única lauda? Segundo 
a autora, “a desproporção qualitativa entre o texto oral e o texto escrito é sig-
nificativa e pode implicar uma desproporção qualitativa” (p. 60). Eis a razão 
principal de seu estudo. 

Na maioria dos países que usam o sistema de taquigrafia, a construção 
da prova testemunhal é um mero registro, palavra por palavra, do depoimen-
to prestado por uma das partes ao juiz. Como mostra a autora, tal fato não 
se dá no Brasil. Aqui, há um complexo processo comunicativo, em que o 
depoimento oral (texto 1) é mediado pelo juiz, que faz perguntas ao depoen-
te e passa ao escrevente, na forma de um “ditado” (texto 2), o que este deve 
registrar no termo de depoimento, documento escrito final, que integrará os 



X

autos do processo (texto 3). Como se observa, um texto inicialmente oral e 
de única autoria (o depoente) transforma-se em texto escrito e de natureza 
coletiva (é fruto da coconstrução de depoente, juiz e escrevente), mas com 
atribuição de responsabilidade legal pelo que é declarado única e exclusiva-
mente ao depoente.

Este cenário mostra que, apesar de o evento ser pautado pelos princípios 
da essencialidade e da fidedignidade, é de se supor que ocorram transforma-
ções textual-discursivas na versão do texto 1 para o texto 2 na TD. Esse é o foco 
e objetivo principal do estudo.

Seu trabalho reúne ferramentas da Antropologia Interpretativa, Linguísti-
ca e Análise do Discurso, desvendando para nós, no formato de uma cebola, as 
várias camadas de sentido da TD, conforme metáfora usada pela autora para 
descrever sua metodologia de análise. Nas palavras da autora, “as “camadas” 
de significação são os fatores que, “à maneira de uma cebola”, estruturam a 
significação. O núcleo da “cebola” é o conteúdo proposicional, que contém o 
significado, mas a significação é uma função das relações estabelecidas entre 
as várias camadas” (p. 43]). 

A análise da linguagem em uso, pela ótica do discurso - definido, bre-
vemente, como uma unidade de trabalho que se situa em nível acima da 
sentença, englobando, minimamente, uma sequência conversacional e o seu 
contexto de uso - era extremamente inovadora para a época, mesmo nas Ciên-
cias da Linguagem. Aludo aqui à famosa dicotomia e divisão na Linguística 
entre formalistas (que privilegiam a forma) e funcionalistas (que valorizam a 
função). Temos aqui uma empreitada de cunho eminentemente funcionalis-
ta, discursiva, que estuda a relação entre o usuário da linguagem, as formas 
linguísticas por ele escolhidas, e as relações de sentido criadas no universo 
textual-institucional.

Vamos às camadas. Na primeira camada (primeiro capítulo de análise de 
dados), a autora alia sua vivência de base etnográfica no campo à materialidade 
linguística, descrevendo o evento TD, com o objetivo de “tornar explícito o siste-
ma de interação subjacente a um determinado evento comunicativo” (p. 59), em 
termos de macroestrutura do evento, com seus participantes e suas fases típicas. 
Adota o roteiro de descrição linguístico-antropológica, proposto por Hymes 
(1973) para o estudo dos componentes do ato de fala, agrupados, de forma mne-
mônica, na palavra SPEAKING: (S - setting (lugar); P - participants (participantes); 
E - ends (fins, objetivos); A - acts (atos); K - keys (chave, tom); I - instruments (ins-
trumentos); N - norms (normas); G - genre (gênero), a partir dos quais ela delimita 
esquemas e estratégias utilizadas pelos participantes/usuários.

Na segunda camada (segundo capítulo de análise de dados), ela aciona o 
microscópio da análise do discurso, com suas diversas ferramentas em Pragmá-
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tica (Linguística Textual, Análise Conversacional e Semântica Argumentativa) 
para nos mostrar, em análise que percorre quatro estágios de aprofundamento, 
os tipos de sequência verbal empregados, sua cronologia na interação, bem 
como as ações neles praticadas. O ápice da análise é revelado através do cotejo 
entre o que foi dito e o que foi consignado. Descortina-se, então, o momento 
mais delicado da interação – a camada mais profunda da cebola, por assim 
dizer -, que merece destaque à parte.

Na terceira camada (terceiro capítulo de análise de dados), então, a autora 
desvenda os processos de transformação por que passa a fala do depoente da 
fala para a escrita, em trabalho minucioso de análise de dados, que somente 
pode ser realizado a partir da empiria das transcrições de dados reais. O estudo 
aponta duas categorias de transformações (as organizacionais e as interpreta-
tivas), relacionadas a cada um dos princípios acima descritos (essencialidade e 
fidedignidade). Para ela, as transformações do segundo tipo (as interpretativas) 
são mais complexas, porque decorrem de decisão do juiz, a partir do que é 
considerado “essencial”, e são aquelas que promovem modificações no depoi-
mento prestado em seu conteúdo informacional. 

Em resumo, seu trabalho mostra que é a instituição jurídica aquela que 
estabelece os critérios para a ‘administração’ da textualidade, e não as evidên-
cias textuais. Como resultado da pesquisa, Colares apresenta uma classificação 
robusta das transformações do oral para o escrito, como proposta de se com-
preender as transformações textual-discursivas ocorridas. 

Registre-se que esse trabalho, somente agora trazido à luz, serviu de base 
para diversas publicações em Linguística sobre o tema “da fala para a escrita” 
ou “processos de retextualização”, que tiveram em Colares (1992) sua primeira 
fonte de conhecimento.

Os operadores de Direito hão de me corrigir se estiver errado, mas, salvo 
engano, arrisco o palpite de que o presente trabalho se constitui em uma das 
descrições mais completas do evento TD, produzidas como fruto de trabalho 
de pesquisa científica. Como tal, enumeram-se uma série de contribuições, 
aplicadas, ao campo do Direito. Dentre elas, destaco, em primeiro lugar, que 
o trabalho proporciona uma melhor compreensão do evento TD como um 
todo. Em segundo lugar, pela primeira vez, explicitam-se as regras interacio-
nais que um usuário da justiça precisa saber para poder se comunicar de forma 
mais eficaz nesse evento; em geral, o usuário desconhece completamente tal 
sistema. Em terceiro lugar, e de forma central, as transformações textuais evi-
denciadas nos dados, por que passam os textos de depoentes, deflagram uma 
série de questionamentos e debates. Por exemplo, a questão da autoria textual 
e da responsabilidade legal, a neutralidade de magistrados, os métodos de es-
tudo no Direito etc. 
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Dessa forma, Direito e Linguagem: a tomada de depoimentos é uma 
obra que cumpre a função de colocar as Ciências da Linguagem a serviço do 
diálogo cooperativo e construtivo com as Ciências Jurídicas, mostrando nosso 
potencial de construir pontes e criarmos aliados, para, juntos, contribuirmos 
para uma melhor prática jurídica, que possa servir melhor ao usuário da justi-
ça, consumidor final de seus serviços.

PAULO CORTES GAGO
Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Linguística Aplicada, 

Faculdade de Letras, UFRJ, 04/07/2019


