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O trabalho discute a construção do enunciador em documentos produzidos no contexto das 

políticas e das ações de gerenciamento de resíduos de saúde voltadas para o público em geral. A 

partir de um estudo teórico-documental, realizado com base no princípio de cooperação e no 

conceito de implícito (KOCH, 2015; MAINGUENEAU, 2013), buscou-se analisar o efeito de 

sentido da responsabilidade pelo dizer e pelo dito em textos inscritos em gêneros do discurso 

jurídico (como resoluções, decretos e leis), entendidos como enunciados produzidos por 

instâncias de autoridade (órgãos governamentais), a fim de regulamentar a gestão de resíduos 

sólidos, mais especificamente, de resíduos de saúde, como medicamentos, seringas e agulhas, 

quando gerados por consumidores domésticos, entendendo que essa gestão deve levar em 

consideração todo o ciclo de vida dos produtos, da concepção e fabricação até o descarte e 

destinação final após o consumo. Como conclusão, destaca-se que, nesse contexto, a 

corresponsabilidade dos parceiros da enunciação (enunciador e coenunciador) pela produção de 

sentido se dá de maneira desproporcional, recaindo frequentemente sobre o coenunciador (cuja 

imagem discursiva se identifica como todo cidadão brasileiro) o dever de conhecer previamente 

certos conteúdos para que possa compreender os textos, visto que o enunciador escolhe não 

dizer tais informações com base nos desdobramentos do princípio de cooperação (dizer apenas o 

necessário, tanto em quantidade quanto em relevância), deixando, portanto, implícita parte da 

construção do sentido dos enunciados. No entanto, adverte-se que esse recurso pode 

comprometer a eficácia da comunicação na situação analisada, tendo em vista o caráter 

prescritivo do propósito desses enunciados, que se caracterizam como ordens, o que pressupõe 

obrigação e controle quanto ao seu cumprimento. Por conseguinte, tal quadro enunciativo 

significa uma ação do enunciador, que deve ter claramente reconhecido seu papel como agente 

da comunicação no processo de gestão de resíduos, de modo a construir o seu dizer com o 

máximo de informatividade para que se viabilize uma resposta adequada da parte do 

coenunciador enquanto cidadão perante a lei.  
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