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[...] o ato de argumentar parece estar fundado em três atos distintos 
que guardam entre si uma relação aproximada à relação do tipo 

implicativo: um ato de promover o ouvinte para um lugar de decisão 
na estrutura política; um ato de envolvê-lo de forma tal a anular a 

possibilidade da crítica; e um ato de engajar o ouvinte numa mesma 
posição ou mesma tarefa política. Por uma medida de economia, 

chama-se ao primeiro ato Promoção, ao segundo Envolvimento e ao 
terceiro Engajamento. [...] É o conjunto dos três que permite a cada 

um justificar-se na sua função pragmática, isto é, na relação com um 
fim determinado que o locutor visa a obter no ouvinte.

(OSAKABE, 1979, p.52) 



RESUMO

Esta pesquisa investiga efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos lingüísticos da 
argumentação em um corpus constituído por peças jurídicas (Petições Iniciais), que ensejaram 
ações oriundas do Juizado Especial Cível da Comarca de Currais Novos (RN).  Para tanto, 
estabelecemos uma relação entre o Direito e a Lingüística, mediada pelo enfoque da Semântica 
Argumentativa, focalizando, de modo especial, o uso de operadores argumentativos, os quais 
insertos na própria língua, na sua gramática, assumem a orientação do discurso e o uso de 
modalizadores, mecanismos importantes na construção do sentido do texto e na sinalização do 
modo como aquilo que se diz é dito. Desta maneira, iniciamos a investigação deste gênero 
elegendo como objeto de estudo a “seção dos fatos”, que compreende a parte da Petição Inicial 
onde é explicitada a narração dos eventos que deram margem à propositura da Ação. Em face 
do objeto de estudo e objetivo a serem alcançados recorremos, metodologicamente, à noção de 
Retórica desde a antiguidade clássica até o aparecimento da Nova Retórica presente em 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), que, na atualidade, está compreendida nos estudos da 
Pragmática e conectada às teses centrais do pensamento de Ducrot (1977, 1980, 1987). Tais 
referenciais nos permitiram uma melhor compreensão da produção do discurso jurídico por 
parte dos operadores do Direito, bem como, analisar de forma ampla efeitos de sentidos 
decorrentes do uso de marcas lingüísticas da argumentação no discurso jurídico. Os dados 
mostraram que tais marcas constituem-se elementos indispensáveis à construção do tecido 
textual, particularmente, no âmbito da argumentação jurídica, pois encaminham o discurso para 
determinadas conclusões. Contudo, observamos que nos textos produzidos pelos advogados, o 
uso desses recursos lingüísticos nem sempre ocorre de forma adequada. Os textos analisados 
mostraram também que é possível desvendar, através dos recursos lingüísticos, as estratégias 
argumentativas empregadas pelos autores para convencimento do magistrado, tornando 
evidente que a linguagem é mais que um sistema de signos, que ela permite enxergar além do 
limite das palavras e enunciados. Por fim, constatamos que as categorias analisadas, quando 
usadas, adequadamente, são elementos que engendram manobras argumentativas de eficácia no 
texto jurídico, sendo peças fundamentais, atribuidoras de força argumentativa ao texto, fazendo 
o discurso avançar, não só o jurídico, mas, aquele produzido em qualquer domínio do 
conhecimento.  

Palavras-chave: Direito, Lingüística, Semântica argumentativa, Argumentação.  



ABSTRACT 

This research investigates current sense effects at the use of linguistic resources of the 
argument in a corpus constituted by juridical pieces (Initial Petitions), that gave opportunity to 
actions originated from the Civil Special Court of the District of Currais Novos-RN. For this 
purpose it was established a relation between the Law and the Linguistics, mediated by the 
focus of the Argumentative Semantics, emphasizing, in a special way, the use of 
argumentative operators, which inserted in the own language, in its grammar, assume the 
orientation of the speech and the modalizers use, important mechanisms in the construction of 
the sense of the text and in the signalling in the way as that that one say is said,. This way, we 
began the investigation of that gender choosing as study object the “section of the facts”, that 
comprehends a part of Initial Petition where is explanted  the narration of events that gave 
margin to the proposal for the Action. In face of the study object and the aim to be reached it 
was appealed, methodologically, to the notion of Rhetoric since from the classic antiquity to 
the emergence of the New present Rhetoric in Perelman and Olbrechts-Tyteca (2005) that, at 
the present time, is inserted in the studies of the Pragmatic connected to the central theses of 
the Ducrot’s thinking (1977, 1980, 1987). Such referential allowed us to a better 
understanding about the production of the juridical speech on the part of the operators of the 
Law, as well as, to analyze in way wide the current sense effects from the use of argument 
linguistic marks the juridical speech. The data showed that such marks are indispensable 
elements to the construction of the textual web, particularly when in the range of the juridical 
argumentation, since they direct the speech for certain conclusions. However, we have 
observed that in the texts produced by the lawyers the use of those linguistic resources  not 
always takes place in an appropriate way. The texts analyzed have also showed that it is 
possible to unmask, through the linguistic resources, the argumentative strategy employed by 
the authors for convincing of the magistrate, making evident that language is more than a 
system of signs, which it makes possible to see beyond the limit of the words and statements. 
Finally, we have verified that the categories analyzed, when used appropriately, are elements 
that engender argumentative maneuvers of effectiveness in the juridical text, being 
fundamental pieces which give argumentative strength the text, making the speech to move 
forward, not only the juridical, but the speech produced in any domain of the knowledge.   

Key-words: Law, Linguistics, Argumentative Semantics, Argument.    
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INTRODUÇÃO

 O presente trabalho tem sua origem aliada à Prática Jurídica, conjunto de disciplinas 

cursadas, quando aluna do Curso de Direito. Naquela ocasião, observamos que, em geral, 

advogados apresentam dificuldades em usar, adequadamente, recursos lingüísticos da 

argumentação quando lidam com gêneros discursivos, pertencentes ao domínio discursivo do 

Direito. Possivelmente, o fato de também sermos graduadas em Letras deve ter favorecido à 

percepção desse fenômeno.  

Na elaboração deste estudo, procuramos entendimento para a seguinte questão: como os 

advogados, objetivando atribuir sentido aos textos produzidos na prática forense, utilizam-se 

dos recursos lingüísticos da argumentação – operadores argumentativos e modalizadores - na 

organização discursiva do texto peticional? Desta maneira, privilegiando os estudos da 

argumentação, estabelecemos como objetivos descrever, analisar e interpretar efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos lingüísticos da argumentação, especificamente, operadores 

argumentativos e modalizadores na “seção dos fatos” do gênero discursivo Petição Inicial. 

A linguagem é ferramenta precípua para o exercício da advocacia, enfim, para a 

comunicação humana, como afirmam alguns doutrinadores e estudiosos, entre eles, Diniz 

(2000), Ferraz Jr. (1978, 1973), Carrió (1990), Rodríguez (2005). Recentemente, a 

argumentação foi reconhecida como fator relevante de estudo para os cursos de Direito pelo 

Conselho Nacional de Educação através da Resolução CES/CNE nº 09, de 29/09/2004, arts. 3º 

e 4º:

Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, 
sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, [...] 
adequada argumentação, [...] 

Art. 4º O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional 
que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências: 
                                                   [...] 
VI – utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 
crítica;
                                                   [...] 

Buscando uma melhor compreensão da produção do discurso jurídico por parte dos 

operadores do Direito, propusemo-nos, neste trabalho, a estabelecer uma relação entre o Direito 

e a Lingüística Aplicada, mediada pelo enfoque da Semântica Argumentativa objetivando 
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analisar os recursos lingüísticos da argumentação, como, por exemplo, os operadores 

argumentativos, os quais insertos na própria língua, na sua gramática, assumem a orientação do 

discurso e o uso de modalizadores, mecanismos importantes na construção do sentido do texto 

e na sinalização do modo como aquilo que se diz é dito. 

É pelo uso da língua que o homem através do seu discurso age sobre o mundo e atua 

sobre os demais modificando sua forma de pensar, provocando reações, levando-os a assumir 

determinadas posições, influenciando comportamentos. Desta forma, torna-se evidente a não 

neutralidade da linguagem.

A argumentatividade faz-se presente em qualquer domínio e gênero discursivo. De 

maneira que, para o discurso judiciário, ela é preponderante, tendo em vista seus objetivos de 

convencimento e persuasão. Assim, este discurso apresenta-se de forma organizada, 

constituindo-se de estratégias, objetivando um propósito e negociando-o em audiência pública 

ou privada, sustentado em valores morais fundamentados em enunciados normativos, tendo por 

finalidade o julgamento de uma situação ou objeto. 

O raciocínio jurídico, explicitado pelo discurso judiciário, não se reduz apenas à 

aplicação de normas em situações fictícias com o objetivo de tipificar delitos. Ele apresenta-se, 

também, firmado nas orientações da lógica jurídica, que estabelece os critérios que o jurista 

utilizar-se-á para a adequação, dos julgamentos, entre os fatos sobre os quais ele deve se 

pronunciar e aqueles que o direito define, através do texto legal. 

 Tanto as habilidades para leitura e compreensão de textos, como a correta utilização da 

linguagem exigem a articulação de estratégias de produção, recepção de textos que 

proporcionem aos operadores do mundo jurídico ferramenta indispensável para a condução 

lógica do raciocínio e o domínio da argumentação. 

Para realização deste estudo, dividimos o trabalho em duas partes: a primeira contém as 

bases epistemológicas, considerações teóricas que irão fundamentar a análise dos dados; a 

segunda compreende a análise propriamente dita. A primeira parte está seccionada em dois 

capítulos. Estes procuram expor conceitos fundamentais da Pragmática e da Semântica 

Argumentativa, pressupostos imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa; discutem as 

preocupações primeiras do homem em relação às questões sobre a linguagem que perpassam a 

Retórica Antiga, a Nova Retórica e a Teoria da Argumentação. Chegamos ao fim da primeira 
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parte tecendo considerações a respeito das implicações dos estudos da linguagem para o Direito 

e temáticas relativas ao gênero peticional em estudo, assim como, de questões processuais 

básicas, objetivando fornecer um panorama do processo judicial que contemple tópicos que 

regulamentam o funcionamento e aparição da Petição Inicial no processo legal.  

O último capítulo que integra a segunda parte do trabalho proporciona uma visão 

contextual do discurso judiciário, através do gênero peticional e, por fim, apresenta a análise 

dos dados coletados.

É na “Petição Inicial”, nosso objeto de pesquisa, que o advogado(a) se apropria da 

linguagem, encaminhando-se para, ao final, requerer o deferimento do seu pedido, com o 

objetivo de o Estado-Juiz lhe conceder sentença declarativa, constitutiva ou condenatória1. A 

“Petição Inicial” é a peça que dá início ao processo judicial, sua estrutura composicional é 

determinada pelo Código de Processo Civil, especificamente, o constante no art. 282, em que 

deverá o(a) advogado(a) indicar o juiz ou tribunal a quem se dirige, a qualificação do autor da 

ação, endereço do réu2, fato e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas 

especificações, valor da causa, provas que comprovem a verdade dos fatos alegados para então 

requerer a citação do réu e o que entender de direito. Por fim, é ela o instrumento de 

chamamento da autoridade judiciária para resolver o conflito posto pelas partes litigantes. 

 A ciência jurídica, no dizer de Diniz (2000, p. 169-170), 

[...] encontra na linguagem sua possibilidade de existir porque: a) não poderia 
produzir seu objeto numa dimensão exterior  à linguagem; b) onde não há rigor 
lingüístico não há ciência, pois esta requer rigorosa linguagem científica; c) deve 
construir seu objeto sobre dados que são expressos pela própria linguagem; d) o 
elemento lingüístico entra em questão como instrumento de interpretação, buscando 
verificar o sentido da lei; e) se a linguagem do legislador for incompleta, o jurista 
deverá indicar os meios para completá-la; f) o elemento lingüístico pode ser 
considerado como instrumento de construção cientifica. (grifo nosso).     

1 Veredicto ou decisão que o magistrado (ou o tribunal) profere sobre a espécie submetida a seu julgamento. 
Conforme a natureza jurídica da sentença de mérito solicitada, subdivide-se a ação de conhecimento em: 
“meramente declaratória – a pretensão do autor limita-se à declaração da existência ou inexistência de relação 
jurídica ou da autenticidade ou falsidade de documento (CPC, art 4º); constitutiva ou desconstitutiva  - o autor 
busca não só a declaração de seu direito violado, mas uma conseqüente modificação, criação ou extinção da 
relação jurídica material preexistente; condenatória - a pretensão do autor consiste não só na declaração de que 
possui o direito material, mas também na fixação  seqüente de uma obrigação de dar, fazer, não fazer ou pagar 
quantia em dinheiro a ser imposta ao réu, a qual, se não cumprida, gera ao autor o direito de exigir do Estado-
Juiz que faça valer coativamente  sua decisão (execução). Assim, o pedido do autor pode ser de cognição 
(condenatório, constitutivo ou meramente declaratório), executivo (satisfatividade do direito) ou cautelar 
(medida de garantia de eficácia do processo principal).” (BARROSO, 2000, p. 34-38).
2 “Réu é todo aquele contra quem é intentada uma ação cível ou penal”. (BENASSE, 2002, p. 277). 
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 Assim, durante a prática jurídica, deparamo-nos com o texto peticional, muitas vezes, 

mal conduzido, causando interpretações diversas. Não é incomum de tais incongruências 

resultar ao advogado(a) para emendar a “Petição Inicial” por falta de clareza do pedido, em 

decorrência do texto destituído de seqüencialidade, ou mesmo por falta de coerência entre o 

narrado e o requerido. Observarmos, ainda, o uso por parte de advogados, de petições já 

padronizadas ou usadas em outros processos, que são instantaneamente resgatadas por 

computadores, fator esse, que contribui para a não leitura do texto produzido e, como 

conseqüência, para a proliferação de inadequações sintáticas-semânticas-argumentativas, haja 

vista que cada caso tem suas peculiaridades. A partir destas observações, promovemos um 

estudo crítico/analítico dos recursos lingüísticos da argumentação na “Petição Inicial”, por 

serem eles responsáveis pela indicação da direção do discurso encaminhado para uma 

conclusão X com exclusão de outras.     

 Dessa maneira, pensamos contribuir com o trabalho dos operadores do Direito, com sua 

formação, uma vez que se reflete durante o processo de produção textual sobre a construção 

adequada da argumentação, evitando ambigüidades possíveis, partindo do princípio de que o 

uso de recursos lingüísticos da argumentação por estes profissionais não é algo muito claro, que 

estes usam aqueles sem respeito às convenções, empregando-as em desacordo com sua função, 

dificultando a compreensão, e, portanto, a coerência. Ainda, contribui para a construção da 

crítica ao texto jurídico, considerando-se que essa área é pouco explorada, no que concerne a 

esse gênero de uso dominante no cenário jurídico.  

 Não pretendemos submeter à apreciação uma análise exaustiva pelas limitações próprias 

de qualquer análise. Todavia, esperamos expor resultados coerentes com a proposta que 

fizemos e, sobretudo, significativos para os estudos da linguagem. 
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METODOLOGIA

Investigamos nesta pesquisa efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos lingüísticos 

da argumentação em um corpus constituído por 20 peças jurídicas3 (Petições Iniciais), de 

natureza diversa, tais como: ação declaratória de inexigibilidade de débito, ação de reintegração 

de posse, ação de interdito proibitório, ação de indenização por danos materiais, ação de 

obrigação de fazer, etc. enfim ações oriundas do Juizado Especial Cível da Comarca de Currais 

Novos. Os Juizados Especiais foram criados pela Lei 9.099/95.

Os sujeitos envolvidos no processo são advogados militantes na Comarca de Currais 

Novos, em número de 10, que no tempo da coleta de dados ingressaram com ações da 

competência daquele juízo, e possuem em média, na sua maioria, cerca de 10 anos de exercício 

na profissão. Assim, coletamos duas Petições Iniciais de cada advogado, então passamos a 

definir em 5 (cinco), o número, de Petições Iniciais a serem submetidas a esta análise. Para 

tanto, os documentos escolhidos foram selecionados de modo a contemplar um número maior 

de participantes (advogados), possibilitando a observação de estratégias de argumentação 

diferentes, assim como, estabelecemos, também, como critério de seleção a escolha de 

documentos que apresentaram uma narração dos fatos mais detalhada permitindo-nos uma 

melhor visualização da estratégia discursiva eleita pelo advogado. 

 Um dos fatores preponderantes para a escolha de petições iniciais protocoladas no 

âmbito do Juizado Especial Cível deu-se pelo fato dessas petições guardarem uma temática 

comum: pertencerem a área do direito cível. Há que se destacar ainda a boa receptividade por 

parte do seu juiz titular, que não opôs obstáculos para o fornecimento dos documentos que 

constituíam os dados empíricos abordados na presente pesquisa. 

Nosso interesse focaliza uma estratégia discursiva: a argumentação no discurso 

jurídico. Para tanto, concentramo-nos no uso dos operadores argumentativos e modalizadores, 

especificamente, na petição inicial.

Entendemos estratégia discursiva como Alves:  

[...] a noção de ‘estratégia discursiva’ preserva a idéia de planejamento e execução 
de movimentos, ações (lingüísticas) e, num nível mais geral, pode ser considerada a 
melhor maneira de alcançar um objetivo dentre as possibilidades de escolha ante as 
várias táticas.  (ALVES, 2003, p. 48). 

2 Na área jurídica gêneros discursivos equivalem a peças jurídicas.  
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Dessa forma, o entendimento de estratégia discursiva é concebido dentro do processo 

de construção do tecido textual (produção de sentido) como forma de uso da língua.  

     Assim, elegemos a pesquisa com base qualitativa como modelo a seguir, uma vez que a 

mesma apreende e legitima os conhecimentos de forma diversa dos estudos experimentais, 

porque a abordagem qualitativa conforme Chizzotti (1991, p. 79) “[...] parte do fundamento de 

que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 

sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito.” Assim, os pesquisadores qualitativos vinculam a investigação com problemas ético-

políticos e sociais, contestando, assim, a neutralidade científica.

Nesta direção, entendemos a importância do papel do sujeito pesquisador, uma vez que 

este interpretará, através dos dados, os fenômenos ali presentes com um fim de lhes atribuir 

significado, dependendo assim, a investigação, da sua concepção, do conjunto de valores e dos 

objetivos. Podemos afirmar, dessa forma, que o conhecimento não pode ser visto como um 

amontoado de informações não situadas conectadas a uma possível teoria explicativa.  

Adotada a pesquisa de base qualitativa, que vislumbra uma realidade fluente e 

contraditória, com o processo de investigação dependente do pesquisador, entendemos como 

Moita Lopes, ser a pesquisa de natureza interpretativista mais adequada à natureza subjetiva do 

objeto das Ciências Sociais, dado sua tendência introspectiva. Para este autor,

[...] a pesquisa introspectiva centra-se no estudo dos processos e estratégias 
subjacentes ao uso da linguagem [...] cujo objetivo é tornar acessíveis estes processos 
e estratégias ao fazer o usuário pensar alto, isto é, relatar passo a passo o que está 
fazendo ao desempenhar uma tarefa específica de uso da linguagem, por exemplo, ler 
um texto, produzir, um texto. (MOITA LOPES, 1996, p. 22).

 Em suma, seguimos a metodologia de trabalho ora explicitada por ser esta uma pesquisa 

com base qualitativa, de natureza interpretativista e introspectiva, posto que interpreta o sentido 

do evento a partir do significado que os sujeitos envolvidos atribuem ao que falam e fazem. 
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Capítulo I 

Construindo sentidos: uma abordagem semântico-pragmática 

1 A PRAGMÁTICA 

“A Pragmática é a Retórica dos antigos.” 
(BRANDÃO, 2004, p. 162). 

De acordo com Levinson (1994) coube a Morris (1938), seguidor de Peirce (1878 – 

filósofo americano que propôs a tríade pragmática signo-objeto-interpretante), definir uma 

ciência geral do signo, a Semiótica, denominação principalmente utilizada pelos autores 

norte-americanos. Assim, dentro dos limites de pesquisa desta ciência, tendo travado 

conhecimento com Carnap (1938 – círculo dos filósofos de Viena) que possuía idéias 

próximas da tríade pensada por Pierce, sendo por ele influenciado, Morris estabeleceu a 

seguinte partição ternária: sintaxe, semântica e pragmática. 

Carnap (apud LEVINSON, 1994, p. 4) dividiu as investigações sobre a linguagem 

estabelecendo a tricotomia introduzida por Morris:   

Se em uma investigação é feita referência explícita ao falante, ou posta em termos 
mais gerais, ao usuário da língua, então nós atribuímos essa investigação ao campo 
da pragmática [...] Se abstrairmos o usuário da língua e analisarmos somente as 
expressões e seus significados, estamos no campo da semântica. E, finalmente, se 
abstrairmos também o significado e analisarmos somente as relações lógicas entre 
as expressões, estamos  no campo da sintaxe4. (tradução nossa). 

Nos anos 1960, a definição de Carnap recebeu uma versão por lingüistas, 

especificamente, os filiados à semântica gerativa, corrente lingüística postulada por Chomsky, 

devido ao ressurgimento do interesse pelo significado. 

Ora, a semântica servia como base a esta teoria lingüística e uma vez admitido que o 

significado possuía lugar central na linguagem, faz-se notório a dificuldade de excluir as 

várias formas de significar de contexto a contexto, como resultado desse raciocínio, a  

semântica passa debruçar-se sobre tarefas comportadas pela pragmática.  

4 “If in an investigation explicit reference is made to the speaker, or put it in more general terms, to the user of 
the language, then we  assign it (the investigation) to the field of pragmatics [...] If we abstract from the user of 
the language and analyze only the expressions and their designata, we are in the field of semantics. And, finally, 
if we abstract from the designata also and analyze only the relations between the expressions, we are (in logical) 
syntax.”
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A partir da idéia de que a pragmática era o estudo da linguagem que exigia uma 

referência aos seus usuários, e que palavras como ‘eu’ e ‘você’ serviriam para indicar os 

participantes e seus papéis no evento de discurso ou ‘aqui’ e ‘agora’ o lugar e o tempo, para 

Levinson (1994, p. 5), a definição de Carnap poderia ser emendada para algo como “aquelas 

investigações lingüísticas que necessariamente fazem referência aos aspectos do contexto”5,

sendo o contexto entendido como elemento capaz de dar conta das identidades dos 

participantes, os parâmetros temporal e espacial do evento do discurso, as crenças, 

conhecimentos e intenções, dentre outros. 

Desde então, com as contribuições dos trabalhos de vários estudiosos da linguagem o 

termo Pragmática tem sido usado de modos distintos. Usualmente, a Pragmática poderia ser 

definida como o estudo de como as expressões possuem significados de forma situada. 

   Expomos, a seguir, algumas das definições assentadas na tradição lingüística e 

filosófica anglo-americana, uma vez que ela forneceu os fundamentos para a definição da 

Pragmática através dos raciocínios propostos por Peirce, Morris, e os estudos dos atos de fala 

de J. L. Austin. 

1.1 Possíveis definições 

Partindo de uma definição mais geral até chegar a algo mais específico, Levinson 

(1994) nos proporciona algumas das definições possíveis do termo pragmática, concentrando 

as discussões sobre as fronteiras entre sintaxe, semântica e pragmática, reflexões sobre o 

contexto, o usuário etc. amparadas na tradição lingüística e filosófica anglo-americana: 

1. “Assim como, tradicionalmente, a sintaxe é considerada o estudo das propriedades 

combinatórias das palavras e suas partes, e a semântica é o estudo do significado, 

então a pragmática é o estudo do uso da linguagem.” (p. 5)6.

Esta definição é mais geral, preocupando-se em diagnosticar o escopo da pragmática e 

delimitar as fronteiras entre a sintaxe, semântica e pragmática. 

Outra assertiva em relação aos limites entre a semântica e a pragmática que não 

questiona o posicionamento assumido por Levinson é a concepção adotada por Leech (1991, 

5 “those linguistic investigations that make necessary reference to aspects of the context.”    
6 “ Just as, traditionally, syntax is taken to be the study of the combinatorial properties of words and their parts, 
and semantics to be the study of the meaning, so pragmatics is the study of language usage”. (p. 5). 



18

p. 15) de que “a pragmática é distinta da semântica por estar preocupada com o significado 

em relação à situação de discurso.”7

Retornando para as considerações postas por Levinson (1994) em relação à 

Pragmática, temos na seqüência a segunda definição: 

 2. “A pragmática é o estudo das relações entre linguagem e contexto que são 

gramaticalizadas ou codificadas na estrutura da linguagem.” (p. 9, grifo do autor)8.

Nessa perspectiva, a pragmática estaria restrita apenas aos aspectos postos na relação 

entre linguagem e contexto que fossem relevante para a escrita pelo viés da gramática. 

Excluindo, assim, do seu campo de estudo os princípios da linguagem em uso sem 

repercussões gramaticais. 

3. “A pragmática é o estudo dos aspectos do significado não comportados em uma 

teoria semântica.” (p. 12)9.

A pergunta a ser feita diante desta definição poderia ser: ‘qual seria o resíduo (do 

estudo do significado) que constituiria o escopo da pragmática? Uma objeção a esta definição, 

segundo o autor, concentra-se no fato de que o escopo da pragmática dependeria do tipo de 

teoria semântica que estivesse sendo usada.   

 4. “A pragmática é o estudo das relações entre a linguagem e o contexto que são 

essenciais para uma avaliação da compreensão da linguagem.” (p. 21)10.

Levinson (1994) entende ser o ponto fraco dessa definição o fato de que para ela a 

pragmática incluiria o estudo da interação entre o conhecimento lingüístico e o conhecimento 

de mundo dos participantes. Outra dificuldade seria a explicitação da noção de contexto. 

   5. “A pragmática é o estudo da habilidade dos usuários da língua de relacionar 

sentenças em contextos nos quais elas seriam apropriadas.” (p. 24)11.

7 “pragmatics is distinguished from semantics  in being concerned with meaning in relation to a speech 
situation.”
8 “pragmatics is the study of those relations between language and context that are grammaticalized, or encoded 
in the structure of a language.” (p. 9, grifo do autor) . 
9 “pragmatics is the study of all those aspects of meaning  not captured in a semantic theory.” (p. 12). 
10 “pragmatics is the study of the relations between language and context  that are basic to an account of 
language understanding.” (p. 21). 
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 O autor entende que a língua é muito elástica para permitir que uma teoria pragmática 

se ajuste a este conceito, pois, esta definição é redutora e limita a pragmática a convenções na 

comunicação. 

  6. “A pragmática é o estudo da dêixis (pelo menos em parte), implicatura, 

pressuposição, atos de fala, e aspectos da estrutura do discurso.” (p. 27)12.

Finalmente, para Levinson (1994), este conceito é mais adequado que os anteriores, 

pois lista os fenômenos que devem ser alcançados pela pragmática e estabelece critérios de 

inclusão e exclusão dos fenômenos que por ela são merecedores de atenção.  

1.1.2 Objeto e delimitação da Pragmática 

Não constitui interesse da Pragmática o estudo da língua enquanto sistema. Como 

atesta Brandão: 

Ela, visa ao contrário, à utilização da linguagem, sua apropriação por um 
enunciador que se dirige a um alocutário em um contexto determinado. Ela está 
preocupada com a linguagem enquanto ação, atividade humana e as relações de 
interlocução aí estabelecidas. (BRANDÃO, 2004, p. 164). 

A Pragmática estabelece como propósito a argüição da não-centralidade da língua 

(langue) em relação à fala (parole), o oposto ao postulado por Suassure a partir da sua famosa 

dicotomia língua/fala. 

Enquanto campo de estudo, a Pragmática, segundo Pinto (2005), se propõe a analisar o 

uso concreto da linguagem, com destaque a seus usuário(a)s estudando as condições que 

governam essa prática.     

A Pragmática pode ser entendida e delimitada como domínio específico do campo da 

linguagem, apesar de filósofos, historiadores, sociólogos, psicólogos que desenvolvem 

trabalhos sobre o sentido e a comunicação também serem tomados pelas preocupações 

pragmáticas.  

11 “pragmatics is the study of the ability of language users to pair sentences with the contexts in which they 
would be appropriate.” (p. 24). 
12 “pragmatics is the study of deixis (at least in part), implicature, presupposition, speech acts, and aspects  of 
discourse  structure.” (p. 27). 
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Ainda, segundo Brandão: 

A semântica (juntamente com a sintaxe) estuda a linguagem enquanto constituída 
por um sistema de regras ou convenções; daí, a sua proximidade com a lógica e sua 
inclusão no chamado “núcleo duro” da lingüística. A Pragmática, por sua vez, 
estuda a linguagem de um ponto de vista por assim dizer exterior: ela não se centra 
no estudo da linguagem em si, mas, sobretudo, no uso que se faz dela. Por estudar o 
comportamento empírico dos sujeitos falantes, ela dá margem a abordagens 
psicológicas, sociológicas ou etnometodológicas. (BRANDÃO, 2004, p.169).   

 Assim, esses interesses que ultrapassam os limites do discurso, somados às 

divergências postas por estudiosos de dentro da pragmática lingüística, servem de obstáculos 

para a configuração de um espaço mais delimitado. 

1.1.3 As pragmáticas 

Como afirma Brandão (2004), o termo Pragmática é reconhecido dependendo do lugar 

dispensado ao usuário. 

No início, o usuário era considerado apenas para afirmar a relação da linguagem com 

o mundo. Nesse primeiro momento, a pragmática aparece presa, ainda, à semântica 

representacional. 

Posteriormente, o usuário é considerado na sua relação com a linguagem, firmando-se, 

dessa maneira, uma pragmática da interlocução, que aponta três vertentes, a saber: 

A Pragmática conversacional de H. P. Grice (1975) – elabora dois elementos básicos: 

a intenção do locutor quando fala e o reconhecimento dessa intenção pelo ouvinte, 

estabelecendo, assim, um princípio geral para toda situação de conversação, que o autor 

denomina de princípio da cooperação, e, assim, o descreve: “faça sua contribuição 

conversacional tal como é requerida, no momento em que ocorre, de acordo com o propósito 

ou direção do intercâmbio conversacional em que você está envolvido.”13

Apesar de considerar a relação usuário-usuário, na situação de interlocução, como 

afirma Brandão (2004), essa vertente mostra-se limitada, pois, ainda persiste, no seu seio, a 

concepção de linguagem enquanto representação.  

13 “Make your conversational constribution such as required, at the stage at which it occurs, by the accepted 
purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged”. H. P. (GRICE, In DAVIS, 1991, p. 307).   
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A Pragmática ilocucional – dá conta da teoria dos atos de fala, pensada por Austin, e 

posteriormente desenvolvida por Searle, filósofos anglo-saxões. Considera-se a relação 

locutor-ouvinte, percebendo-se a linguagem como uma ação entre interlocutores.  

A linguagem é entendida por Austin para realizar vários tipos de ação e não apenas 

para informar. Assim, a semântica representacional é abandonada na sua premissa de que só o 

que interessa no significado dos enunciados é o valor de verdade das proposições.

A Pragmática ducrotiana – Ducrot (1977) absorve o conceito de ato ilocutório 

desenvolvido por Austin (1990) e, posteriormente, retomado por Searle (1981). A partir desse 

raciocínio, Ducrot afirma que todo ato ilocutório serve como agente transformador da 

realidade.

Para ele, essa transformação é de ordem jurídica, uma vez que provoca uma mudança 

nas relações legais entre os interlocutores, assim, uma pergunta gera no interlocutor, por 

exemplo, a obrigação de responder. 

 O citado autor afirma ainda que, na verdade, o locutor cria não uma obrigação, mas 

antes, uma pretensão e este posicionamento distancia Ducrot dos filósofos anglo-saxões, para 

quem o ilocutório é uma transformação real do mundo. 

Outra contribuição de Ducrot, agora juntamente com Anscombre (1976), se refere às 

relações estabelecidas entre a sintaxe, a semântica e a pragmática. Opondo-se ao 

assentamento de uma ordem linear entre esses níveis, o autor defende uma interpretação 

semântico-pragmática, quando analisa a diferença de comportamento entre algumas 

conjunções tais como mas, entretanto, pois, já que etc. Dessa forma, eles apresentam a sua 

teoria da argumentação, em que esta é entendida como traço constitutivo da linguagem, 

elemento estruturante do discurso, responsável por uma orientação do enunciado se 

encaminhando para uma determinada conclusão, afirmando, assim, ser a argumentação um 

valor pragmático central.

Em suma, Ducrot e Anscombre, juntos, elaboram os construtos teóricos e as bases 

epistemológicas da chamada Semântica Argumentativa, propondo uma análise 

macrossintática, conhecida, também, como um estudo semântico-argumentativo da 

linguagem.   
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2 DA RETÓRICA ÀS TEORIAS DA ARGUMENTAÇÃO 

2.1 A Retórica 
“O ouvinte é, necessariamente, um espectador ou juiz; 
se exerce as funções de juiz, terá de se pronunciar 
sobre o passado ou sobre o futuro.” (ARISTÓTELES, 
na arte retórica).  

A partir do final do século XIX, as questões relativas à linguagem tornam-se objeto de 

interesse de três disciplinas: a Lógica, a Lingüística e a Filosofia da linguagem, que da 

confluência dos trabalhos dos estudiosos das respectivas áreas nasceria uma ciência geral dos 

signos, que Peirce, em outro momento, retomado por Morris (LEVINSON, 1994) 

denominaria de semiótica.   

Apresentamos sucintamente o percurso da Retórica Antiga até a sua redescoberta 

contemporânea, conectando a algumas teses centrais de Ducrot (1977) sobre a natureza 

argumentativa da língua14.

A Retórica, na antiguidade, ganha espaço nas práticas políticas, sendo suas técnicas 

desenvolvidas, consumidas com avidez e explicitadas através de discursos erigidos nos 

tribunais, nas assembléias políticas, nas praças públicas, lugares onde o saber falar, para 

persuadir e convencer, era essencial.  Assumindo, assim, no seu início, um caráter pragmático 

na busca pelo convencimento do interlocutor da justeza da causa pretendida.

Aristóteles concede à retórica o status de ciência - isto é, um corpo de conhecimentos, 

categorias e regras - que, quem quiser falar bem objetivando a persuasão e o convencimento 

do auditório, deve saber aplicar no discurso tornando-o eficaz. 

Distinguindo três gêneros de discursos retóricos, aquele afirma que cada um destes 

possui, como característica própria, uma denominação de tempo. De maneira que o gênero 

deliberativo apoiando-se no uso do tempo futuro, objetiva persuadir ou dissuadir em relação a 

algo a fazer, sendo este gênero típico das assembléias políticas; o judicial, assentado no tempo 

passado serve para acusar ou defender em relação a atos mostrados como justos ou injustos; 

14 Muito do que está sendo aqui apresentado baseia-se em Paulo Serra no artigo intitulado Retórica e 
Argumentação. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt> Acesso em: 10 de Dez. 2007, 14:35:50 
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enquanto o gênero demonstrativo, fazendo uso do tempo presente louva ou condena ações 

contemporâneas.  

Para Lourenço (2000), a exacerbação da razão, pela filosofia do ocidente, sustentada 

nas idéias postas por Platão, causou um aprisionamento do homem ocidental à razão, não 

apenas em relação ao genérico e abstrato, mas também, corporificando-se no modo de pensar 

e fazer ciência. Assim, postulamos que estas considerações são responsáveis pelo pensamento 

que concebeu como ideal de linguagem, o lógico-matemático, preocupado com o rigor que 

uma ciência deve portar, e isso consistiu em manter uma preocupação com o formal, 

eliminando, assim, os usos implícitos das linguagens naturais, encarados como inadequados 

para uma abordagem formal dos fenômenos lingüísticos, tornando-se, assim, o modelo 

formal, uma visão totalitária que perdurou durante a modernidade.    

Esta posição se constitui em uma das principais causas do obscurecimento da retórica, 

abandonando por assim dizer, o status de disciplina a produzir uma reflexão primeira sobre a 

linguagem e sobre a dimensão pragmática desta, iniciando, deste modo, o estudo da 

linguagem não enquanto "língua”, mas enquanto "discurso".

Com o passar do tempo, a retórica perde o seu objetivo pragmático imediato, deixando 

de ensinar como persuadir para passar a ensinar como fazer "belos discursos".  

Para Leech (1991, p. 15), o termo retórica, tradicionalmente, refere-se ao estudo do 

uso efetivo da língua na comunicação e porta a seguinte configuração um s ( = speaker(s) ou 

writer(s) = falante(es) ou escritor(es)) que usa a língua para produzir em um h (= hearer(s) ou 

reader(s) = ouvinte(s) ou leitor(res))  um efeito particular na sua forma de pensar: 

A idéia sobre o termo retórica [...] ela aponta como foco uma meta direcionada 
numa situação de discurso, na qual o enunciador usa a linguagem com o propósito 
de produzir um efeito particular na mente do ouvinte/alocutário. 15

Da perspectiva histórica, particularmente, dos gregos, a retórica tem sido entendida 

como a arte de usar a língua habilidosamente para a persuasão, ou para expressão literária, ou 

para discursar em público. 

15“The point about the term rhetoric […] is the focus it places on a goal-oriented speech situation, in which s
uses language in order to produce a particular effect in the mind of h”. (LEECH, 1991, p. 15). 
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Nesse sentido, Brandão (2004, p. 162) aponta que “[...] desde os antigos já se notava, 

através da Retórica – o estudo da força persuasiva do discurso, preocupação com questões 

relativas à eficácia do discurso e aos contextos em que era produzido.”

  Faz-se pertinente mencionar que o uso efetivo da língua tem seu lugar no dia-a-dia, e 

secundariamente, de maneira mais elaborada, no uso em público da linguagem. Segundo 

Perelman (2005, p. 8): “[...] as técnicas de argumentação se encontram em todos os níveis, 

tanto no da discussão ao redor da mesa familiar como no debate num meio muito 

especializado.”  

A partir daí é evidente que os usuários da língua, em todas as situações de discurso, 

utilizam-se do aspecto retórico da língua e talvez, baseado nesse fato, Ducrot (1977) tenha 

afirmado que a argumentatividade está inscrita na própria língua.

Com o desaparecimento da tradicional retórica, surgem a Nova Retórica, definindo, 

por exemplo, conceito de auditório tendo à sua frente Perelman, a Análise do Discurso, 

preocupada com as questões que envolvem a subjetividade, e a Pragmática, preocupada com o 

uso lingüístico, onde os temas escolhidos para análise são amplos e variados, que herdam as 

questões que envolvem o estudo do discurso e da argumentação, antes de preocupação da 

Retórica.

2.1.2 A Nova Retórica 

 A retórica é novamente reabilitada quando a argumentação passa a ocupar lugar de 

destaque nas discussões promovidas sobre a linguagem, como atesta Guimarães, 

a retórica ressurge, no entanto, atrelada novamente à argumentação com o 
aparecimento da Pragmática, quando o discurso e, conseqüentemente a 
argumentação, passaram a ocupar um lugar de destaque nas pesquisas sobre a 
linguagem. (GUIMARÃES, 2004, p.145).  

Modernamente, a retórica, agora denominada Nova Retórica, assume novamente lugar 

de destaque nas discussões sobre a linguagem, pelas mãos de Perelman (2005), autor belga 

que, considerando a tradição aristotélica, reacende as discussões em torno da retórica 

enquanto teoria da argumentação.  

Entende Aristóteles, que a Retórica objetiva descobrir os meios que, relativamente a 

qualquer argumento, podem levar à persuasão de um determinado auditório; o seu objeto é o 
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"verossímil" que possui natureza dialética, distinguindo-se da demonstração ou analítica, que 

trata do “verdadeiro".

Coelho ao prefaciar a edição brasileira do Tratado da Argumentação de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca  (2005) apóia-se em Aristóteles para afirmar que: 

[...] o silogismo analítico e o dialético. O primeiro se traduz numa demonstração 
fundada em proposições evidentes, que conduz o pensamento à conclusão 
verdadeira, sobre cujo estudo se alicerça toda a lógica formal; o outro se expressa 
através de um argumento sobre enunciados prováveis, dos quais se poderiam extrair 
conclusões apenas verossímeis, representando uma forma diversa de raciocinar. 
(COELHO, 2005, p.1).  

Para estes autores (2005, p.1), a exemplo de Aristóteles, “O campo da argumentação é 

o do verossímil, do plausível, do provável, na medida que este último escapa às certezas do 

cálculo.”

Nesta concepção da argumentação aparece como central a noção de auditório, definido 

por Perelman e Olbrechts-Tyteca  (2005, p. 22) como "o conjunto daqueles que o orador quer 

influenciar com sua argumentação." Objetivando provocar a adesão do auditório a certas 

teses, é fundamental para o orador começar por conhecer quais as teses e os valores 

inicialmente admitidos por esse auditório, pois eles deverão constituir o ponto de partida do 

discurso. Assim, o erro mais grave que um orador pode cometer consiste em "supor admitida 

uma tese que se desejaria fazer admitir pelo auditório." (PERELMAN, 1987, p. 239-240).  

Concebida desta forma, a argumentação (retórica) distingue-se claramente, segundo 

Perelman, da demostração (lógica). 

O Tratado da Argumentação escrito por Perelman e Olbrechts-Tyteca, obra publicada 

em 1958, objetiva circunscrever as noções que possam orientar a análise do discurso 

argumentativo escrito: discurso produzido em uma situação com a finalidade de obter a 

adesão de um interlocutor. 

A referida obra trouxe um novo olhar sobre a Retórica antiga e conseqüentemente sua 

revalorização, inserindo-a no quadro mais geral de uma teoria da argumentação do ponto de 

vista da tradição aristotélica que, como afirma Mauro (2004, p. 183), “resgata a valorização 

da lógica do verossímil que, posta ao lado da lógica da verdade, vem a distinguir dois campos 

de aplicação do raciocínio humano: o raciocínio argumentativo e o demonstrativo.” 
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 Assim, segundo Perelman, "a teoria da argumentação, concebida como uma nova 

retórica, cobre todo o campo do discurso que visa convencer ou persuadir, seja qual for o 

auditório a que se dirige e a matéria a que se refere." (PERELMAN, 1993,  p. 24).

            Argumentar é, segundo este autor, 

[...] fornecer argumentos, ou seja, razões a favor ou contra uma determinada tese. 
Uma teoria da argumentação, na sua concepção moderna, vem assim retomar e ao 
mesmo tempo renovar a retórica dos Gregos e dos Romanos, concebida como a 
arte de bem falar, ou seja, a arte de falar de modo a persuadir e a convencer, e 
retoma a dialética e a tópica, artes do diálogo e da controvérsia. (PERELMAN, 

987, p. 234). 1

  Das várias condições que, segundo Perelman, qualquer argumentação implica, citemos 

as seguintes: ela é situada, insere-se num determinado contexto, dirige-se a um auditório 

determinado; o orador, pelo seu discurso, visa exercer uma ação (de persuasão ou 

convencimento) sobre o auditório; que por sua vez, deve estar disposto a escutar, a sofrer a 

ação do orador; querer persuadir implica a renúncia, pelo orador, a dar ordens ao auditório, 

procurando antes a sua adesão intelectual; essa adesão nada tem a ver com a verdade ou a 

falsidade das teses que o orador procura defender, mas antes com o seu poder argumentativo; 

argumentar implica, finalmente, pressupor que tão possível é defender uma tese como a sua 

contrária. (PERELMAN, 1987, p. 234).  

Na argumentação, uma proposição é sugerida por uma outra proposição ou pela 

situação; na demonstração, tudo quanto faz com que a conclusão se imponha deve ser 

especificado e tornar a conclusão necessária. A argumentação se assenta na equivocidade da 

linguagem natural; a demonstração se assenta na univocidade da linguagem simbólica. A 

argumentação pode convencer ou não; a demonstração é um cálculo em que, dadas certas 

premissas, somos obrigados a aceitar uma certa conclusão.  

O discurso lógico-matemático, ao impor-se na tradição ocidental, tendeu a excluir, do 

seio da linguagem, as outras formas de discurso, nomeadamente as que visam a expressão e a 

persuasão, como, por exemplo, a retórica, a linguagem ordinária.  

Ora, segundo Perelman (2005), toda a linguagem, mesmo a lógico-matemática, tem 

um caráter argumentativo ou retórico - ainda que procure obscurecer tal fato. O discurso 

científico, como qualquer outro discurso, implica a relação com um auditório, a procura da 

adesão desse auditório a determinadas teses, a utilização de técnicas retóricas que visam 

suscitar essa adesão em termos de valores-relevantes ou de valores-referência. Assim, como 
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afirma Coelho no prefácio à edição brasileira do Tratado da Argumentação, em relação à 

postura teórica assumida por Perelman: 
Entre a ontologia, dotada de uma flexibilidade oca, mas infinita, e a racionalidade 
apodíctica, matemática ou silogística, mas limitada, Perelman tomou uma terceira 
via: a argumentação, que raciocina sem coagir, mas que também não obriga a 
renunciar à razão em proveito do irracional ou do indizível. (COELHO, 2005, p. 1).    

Em suma, considerando o ressurgimento do interesse pela Retórica através de novos 

olhares, com destaque para a obra de Perelman (2005), a Retórica renasce, na modernidade, 

com a Pragmática - campo de estudo da lingüística voltado para o uso da linguagem na 

comunicação.  

2.2 A Semântica Argumentativa

A Semântica Argumentativa ou Semântica da Enunciação, orientadora do nosso 

trabalho, surge da crítica à semântica formal, tendo como mentores Ducrot e Anscombre 

(1976), que sustentados no trabalho sobre a subjetividade da língua de Benveniste, afirmam que 

o locutor, na produção de seu discurso, constitui-se enquanto locutor, ao mesmo tempo em que 

constitui seu interlocutor. 

Ducrot (1972) discutindo sobre pressuposições contrapõe-se à análise lógico-formal, 

que tinha então uma história de descrições do significado bastante aceitas na comunidade 

científica. Os escritos de Ducrot (1972, 1995) mostram um percurso de progressivo 

afastamento da vertente lógico-formal.  

Em outro momento Ducrot, trabalhando juntamente com Anscombre (1976), passa a 

tecer críticas condenando os lingüistas que estudam a língua a partir da separação dos níveis 

sintático-semântico-pragmático, que embora, tal tripartição seja inatingível, é possível 

questionar, o pensamento da ordem linear, estudar a língua obedecendo à seguinte sucessão 

sintaxe semântica pragmática, questão sobre a qual Ducrot se propõe pesquisar objetivando 

sua desconstituição em todas as suas formas, entre semântica e pragmática.  

Para tanto, parte do pressuposto que há traços, na maior parte dos enunciados, que 

determinam o seu valor pragmático independente do seu conteúdo informacional, ou seja, 

afirma a existência de marcas que estão dentro da estrutura sintática, melhor, que lhe são 

próprias e considerando o emprego de conjunções como pois, pois que, ele propõe introduzir na 

descrição dos enunciados, quando são utilizados, indicações sobre a atividade realizada. Assim, 
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Ducrot conclui que a Pragmática deve atuar sobre a estrutura sintática do enunciado, devendo 

ela, ser integrada à descrição semântica.    

É nesse contexto que a semântica argumentativa se estabelece, tendo por pano de fundo 

a relação locutor-ouvinte, e passa a elaborar como construtos teóricos fundamentais a 

concepção da linguagem enquanto ação, compreendendo o ato ilocucional como “ato jurídico” 

e considerando, precipuamente, o postulado da argumentatividade inscrita na língua. 

    No Brasil, a Semântica Argumentativa ganha espaço através da crítica à análise que a 

abordagem formal faz de alguns operadores argumentativos. Buscava-se mostrar que 

conjunções como e, mas, não só... mas também, ... não têm o mesmo conteúdo semântico. Vogt 

(1977), seguindo o pensamento de Ducrot, defende a integração de um componente pragmático 

na descrição lingüística e a inadequação da abordagem lógico-formal, uma vez que ela, ao 

afirmar a equivalência entre e e não só... mas também não permitia explicar suas diferenças.  

A defesa da integração do componente pragmático na descrição lingüística é também 

sustentada por Koch: 
O modo pelo qual um enunciado se relaciona com o contexto pragmático de sua 
enunciação determina a sua estrutura semântica, a sua estrutura sintática e suas 
combinações com outros enunciados no discurso, ou seja, a sua estrutura 
macrossintática ou lógico-argumentativa. (KOCH, 1981,  p. 85). 

Um conceito postulado por Ducrot (1977, p. 116) fundamental para nosso trabalho é o 

entendimento deste autor por descrição semântica, que para ele seria “um conjunto de 

conhecimentos que permitem prever o sentido que recebe efetivamente cada enunciado da 

língua em cada uma das situações em que é empregado.  

Nesta perspectiva, Ducrot (1987, p.165) incorpora a seus estudos a teoria polifônica da 

enunciação, que considera a enunciação um evento, de maneira que, passa a distinguir, de 

forma rigorosa, enunciado e frase. Para ele, frase seria “um objeto teórico, não pertencente ao 

domínio do observável, mas constitui uma invenção desta ciência particular que é a 

gramática.”. Já o enunciado é o que o lingüista pode tomar como observável, é a manifestação 

particular de uma frase. Como enunciação, Ducrot (1987, p. 168) considera o 

[...] acontecimento constituído pelo aparecimento de um enunciado. A realização de 
um enunciado é de fato um acontecimento histórico: dá-se existência a uma coisa que 
não existia antes e que não existirá mais depois. É esta aparição momentânea que 
chamo de enunciação. (DUCROT, 1987, p. 168).   
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Assim, para esse autor, o enunciado é responsável por atribuir a enunciação um poder 

jurídico, ter uma pretensão de imputar a alguém a obrigação de efetuar alguns atos, como por 

exemplo, responder a uma pergunta. 

Ducrot (1987) distingue os termos significação e sentido, sendo que o primeiro ele 

atribui ao valor semântico da frase e ao segundo, o valor semântico do enunciado, pertencente 

ao domínio do observável, sendo o sentido a significação da frase mais alguns elementos 

acrescentados pela situação de discurso. Para este autor o sentido é decorrente da enunciação. 

Desvencilhando-se da semântica formal, a semântica argumentativa se aproxima da 

Análise Textual, da Análise do Discurso de origem francesa e também da Pragmática. O 

trabalho de Koch (1992) atesta o vínculo com a Análise Textual, a pesquisa de Guimarães 

(1987) com a Análise do Discurso, e o trabalho de Ducrot (1972) sobre os Topoï  conecta-se à 

tradição pragmática. 

Uma revisão bibliográfica dos conceitos que norteiam esta pesquisa nos mostra que a 

tradição gramatical trata os elementos conectores conjuntivos como uma classe que tem a 

função básica de estabelecer relação entre palavras e entre orações, baseando-se, 

principalmente, em aspectos morfológicos e sintáticos. Segundo Koch: 

Os encadeadores de tipo discursivo são responsáveis pela estruturação de enunciados 
em textos, por meio de encadeamento sucessivos [...] Assim, tais encadeamentos 
podem ocorrer entre orações de um mesmo período, entre dois ou mais períodos e, 
também, entre parágrafos de um texto: daí a denominação dada aos conectores do 
discurso” (KOCH 1999, p. 65). 

Assim, esses conectores, ao introduzirem um enunciado determinam-lhe a orientação 

argumentativa. A autora entende a função desses mecanismos coesivos a partir da perspectiva 

pensada por Charolles que é, nas palavras de Koch (Idem, p. 69), “facilitar a interpretação do 

texto e a construção da coerência pelos usuários, visto que os conectores possuem, por 

convenção, função bem específica.” 

Os operadores argumentativos transformam os enunciados referenciais em premissas 

das quais podemos tirar uma conclusão e não outra, situam o enunciado numa certa direção.  

São ainda os operadores argumentativos que possibilitam o encadeamento dos atos 

ilocutórios, que, como os elos de uma cadeia, constituem o discurso. Eles estabelecem 

relações pragmáticas, retóricas ou argumentativas. 
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Quanto aos conectores argumentativos, são os dispositivos (advérbios, conjunções e 

locuções de subordinação ou de coordenação, etc.) que permitem a conexão ou a ligação 

recíproca de dois ou mais enunciados. 

Koch (1992) atesta que, ao interagirmos através da linguagem, temos sempre em mente 

objetivos a serem atingidos, relações que desejamos estabelecer, efeitos que pretendemos 

causar, comportamentos que desejamos desencadear, isto é, no dizer da autora, “[...] 

pretendemos atuar sobre o(s) outro(s) de determinada maneira, obter dele(s) determinadas 

reações (verbais ou não verbais).” (KOCH, 1992, p. 29). 

É neste sentido, segundo a autora, que podemos afirmar que o uso da linguagem é 

essencialmente argumentativo, pretendendo orientar os enunciados que produzimos a 

determinadas conclusões, ou seja, “procurar dotar nossos enunciados de determinada força 

argumentativa.” (KOCH, 1992, p. 29). 

A linguagem é ação preenchida de intenção, veículo de ideologia e, se assim o é, 

portanto, a linguagem é permeada pela argumentatividade. No dizer de Koch, 

[...] o ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas 
conclusões constitui o ato lingüístico fundamental, pois a todo e qualquer discurso 
subjaz uma ideologia [...] a neutralidade é apenas um mito: o discurso que se 
pretende ‘neutro’, ingênuo, contém também uma ideologia – a da própria 
objetividade. (KOCH, 2002, p. 17). 

 Orientando-nos pelo raciocínio acima exposto de que a linguagem é permeada pela 

argumentatividade, podemos afirmar que não há como o sujeito fugir do poder da 

argumentação nos discursos, devido às relações travadas no interior da sociedade a qual ele 

pertence, fora dessa realidade, só a exclusão. 

Ainda Koch (1992, p. 29), toda língua possui, em sua gramática, mecanismos que 

“permitem indicar a orientação argumentativa dos enunciados: a argumentatividade, diz 

Ducrot, está inscrita na própria língua.” Esses são os mecanismos denominados marcas 

lingüísticas da enunciação ou da argumentação ou, ainda, por vezes, modalizadores – usados 

em sentido duplo -, uma vez que têm a função de determinar o modo como aquilo que se diz é 

dito.

A autora, também, salienta que o termo “operadores argumentativos” foi usado 

primeiro por Ducrot, criador da Semântica Argumentativa, para designar certos elementos da 

gramática de uma língua, que têm por função indicar a força argumentativa dos enunciados, o 
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sentido para o qual apontam. A fim de elucidar o funcionamento dessa força argumentativa, 

Ducrot (1980) utiliza as noções de escala e classe argumentativa, sendo que esta última é 

constituída de um conjunto de enunciados que podem de igual maneira servir de argumento 

para uma mesma conclusão. Assim, tem-se uma escala argumentativa quando dois ou mais 

enunciados de uma classe se apresentam em gradação de força crescente no sentido de uma 

mesma conclusão.  

Koch (2002, p.12) propõe que a “interação social por intermédio da língua caracteriza-

se fundamentalmente, pela argumentatividade”, salientando que o ato lingüístico fundamental 

é o “ato de argumentar”.

Fundamentando-se na tese defendida por Ducrot e Anscombre (1976) e Vogt (1977), 

Koch (2002, p. 102) salienta que “a argumentatividade não constitui apenas algo acrescentado 

ao uso lingüístico, mas, pelo contrário, está inscrita na própria língua. Ou seja: que o uso da 

linguagem é inerentemente argumentativo.” 

Esta afirmação nos proporciona uma visão argumentativa da gramática no que 

concerne aos operadores argumentativos, considerados elementos meramente relacionais pela 

tradição gramatical. Resgatados pela Semântica Argumentativa, esses elementos são 

recuperados “por serem justamente eles que determinam o valor argumentativo dos 

enunciados, constituindo-se, pois, em marcas lingüísticas importantes da enunciação”. 

(KOCH, 2002, p. 105). 

A autora ressalta ainda a necessidade de se conscientizar o usuário da língua do valor 

argumentativo dessas marcas, a fim de que seja capaz de percebê-las no discurso do outro, 

assim como utilizá-las, com eficácia, no seu próprio discurso. 

O discurso é perpassado pela intencionalidade, encaminhando-se para um fim projetado 

pelo seu usuário e se desenrola ao redor de um bloco básico: o argumento. A centralidade do 

discurso, pelo fato de pretender a persuasão e, ou o convencimento do auditório particular ou 

universal.
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2.2.1 A Teoria da Argumentação 

[...] além da importância dos atores na língua, é que não há correspondência 
simétrica entre o lógico e o argumentativo, isto é, que este não pode ser recoberto 
por aquele, porque o excede. E, como tais marcas de argumentatividade se 
inscrevem na própria língua, tentar reduzi-la a explicação que pode decorrer de um 
modelo lógico qualquer significa ou relegar a um plano inferior fatos importantes 
para quem se dispõe a uma descrição semântica da língua [...]. (VOGT, 1977, p. 97). 

Ducrot (1977) defende a tese de que a argumentação está inscrita na língua e não algo 

acrescentado ao uso lingüístico, e essa idéia se constitui sustentáculo básico da vertente da 

Pragmática denominada de Semântica Argumentativa, que estuda as relações entre os 

interlocutores, numa dada situação de discurso. Assim, como afirma Guimarães (2004, p. 

146): “Na argumentatividade, identificada com a idéia de uma argumentação intrínseca à 

Língua, repousa o postulado básico da Semântica da Enunciação.”

Para Ducrot (1977), a argumentação é entendida como um conjunto de regras internas 

ao discurso - regras que comandam o encadeamento dos enunciados que constituem esse 

discurso, orientando-o em certa direção. Por sua vez, o estudo dos raciocínios pertencerá ao 

domínio da lógica, centrado na confrontação entre a linguagem natural e a linguagem 

artificial/simbólica dos lógicos, com o objetivo de analisar as convergências e divergências 

entre os dois tipos de linguagens.

Assim, concordam Ducrot (1980), Perelman e Olbrechts-Tyteca  (2005), ao 

explicitarem que argumentação pertence ao campo do discurso e o raciocínio ao campo da 

lógica.

Dessa maneira, podemos inferir que um raciocínio distingue-se de um discurso nos 

seguintes aspectos: independência entre seus enunciados, onde o encadeamento destes não se 

funda neles próprios, mas nas proposições que eles veiculam sobre o que dizem ou supõem 

acerca do mundo. Em um discurso, tudo se passa ao contrário: o encadeamento dos 

enunciados tem uma "origem interna", funda-se sobre a natureza ou sentido do próprio 

enunciado. O enunciado é argumentativo não pelo que ele diz acerca do mundo, mas pelo que 

ele próprio é, considerado em si mesmo. Tal não significa que se saiba o que o vai seguir; 

mas sabe-se que ele deve ser seguido por algo, tem um seguimento "pretendido".  

Segundo Ducrot (1980), a teoria argumentativa conecta-se à Retórica aristotélica dos 

Tópicos. Nesta obra, Aristóteles analisa todo um conjunto de estratégias conclusivas que não 
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se integram no raciocínio lógico. Essas estratégias centram-se nas relações entre enunciados 

aceitos como prováveis pelo bom senso de uma época - relações que fazem com que, a partir 

de certos enunciados, sejamos orientados em direção a outros.  

Encontramos nesta afirmação o embate travado entre a concepção de Ducrot em 

relação ao pensamento formulado por Perelman, para quem a conclusão da argumentação 

consiste na adesão do auditório a uma tese, partindo dos valores desse mesmo auditório e 

pondo-os em jogo ao nível do argumento. Para Ducrot (1980), o argumento é, desde logo, 

lingüisticamente portador de uma conclusão, sugerida pelas variáveis argumentativas 

imanentes à frase – independente da opinião sobre essa conclusão manifestada pelo auditório.  

2.2.2 Operadores e Conectores Argumentativos

O discurso materializa a realidade quando expõe a visão de mundo do autor de um 

texto, que tem como objetivo mudar o ponto de vista, ou a opinião de um leitor/ouvinte para 

persuadindo-o provocar sua adesão, buscar o convencimento de uma idéia veiculada pelo 

discurso, sendo esse o ponto pelo qual torna possível a percepção da não neutralidade do 

discurso, gerando o seu entendimento como a materialização de um ponto de vista.  

A manifestação do discurso se dá no nível do texto que, para ser compreendido, 

precisa que todos os elementos responsáveis pela sua tessitura estejam bem estruturados e 

coerentes para produção do sentido almejado pelo autor.  

Assim, entendemos como elementos que marcam a intencionalidade, com o fim de 

persuadir, através da argumentação, o leitor/interlocutor, dentre outros: a escolha de palavras 

e expressões e o domínio de conectivos. 

A argumentação discursiva disponibiliza, assim, determinados elementos existentes na 

língua, ora denominados de operadores e conectores argumentativos. De maneira que, os 

operadores argumentativos transformam os enunciados referenciais em premissas das quais 

podemos tirar uma conclusão e não outra, situam o enunciado numa certa direção, implicitam 

determinadas conclusões.  

Koch (1992, p. 30) se refere à existência de vários operadores argumentativos em um 

texto, “para designar certos elementos da gramática de uma língua que têm por função indicar 

a força argumentativa dos enunciados, a direção (o sentido) para que apontam.”  
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Para mostrar o tratamento dado aos conectivos pela tradição gramatical, suscitamos 

Matoso Câmara Jr. definindo conectivos como: 

Vocábulos gramaticais, que, como morfemas relacionais, estabelecem conexão entre 
palavras ou partes de uma frase. São subordinativos, quando a conexão é de 
subordinação, e são coordenativos, quando a conexão é de coordenação. Em 
português, há três espécies de conectivos: 1) preposições [...]; 2) pronome relativo 
[...]; 3) conjunções [...]. (CÂMARA JR., 1977, p. 79).    

Assim, inferimos que, para a gramática tradicional, esses operadores são descritos 

simplesmente como “conectivos”, “morfemas gramaticais” (gramemas), como dispositivos 

(advérbios, conjunções, preposições, pronomes), partículas meramente relacionais que 

permitem a conexão ou a ligação recíproca de dois ou mais enunciados. São esses mesmos 

componentes que, segundo a Semântica Argumentativa, podem determinar o valor 

argumentativo de um enunciado.  

Os conectores são responsáveis pela estruturação e orientação argumentativa dos 

enunciados no texto. Quando compreendemos uma seqüência relacionada por um conectivo, 

não deciframos apenas o seu significado, mas inferimos, estabelecemos links, ativamos 

frames, no dizer de Minsky (1975),  modelos de situação, expectativas sobre estado de coisas 

que nos orientam no processo de compreensão, estruturas complexas que organizam o 

conhecimento, assim, damos corpo às nossas idéias, colocamos na nossa interpretação a visão 

de mundo, que temos, relacionadas ao uso do conectivo para reconstruir o sentido do texto.

São ainda os operadores argumentativos que permitem o encadeamento dos atos 

ilocutórios que, como os elos de uma cadeia, constituem o discurso. O ato ilocutório opera um 

tipo especial de transformação. Segundo (DUCROT, 1977, p. 285-6), "essa transformação de 

natureza jurídica, isto é, todo ato ilocucional é um ato jurídico na medida em que coloca em 

jogo uma mudança nas relações legais entre interlocutores – locutor e destinatário, 

personagens do diálogo”, ou seja, da criação de direitos ou de deveres para os participantes do 

ato de fala, pelo menos do ponto vista do ideal, assim, uma pergunta exige uma resposta, uma 

ordem, a sua obediência, uma promessa, o seu cumprimento, etc. 

 O pré-conhecimento estabelece uma relação de sentido entre o texto e o leitor, 

permitindo que ele construa o sentido através do conhecimento de mundo, contexto social e 

político, referências e conceitos prévios.
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As teses de Ducrot (1977) inscrevem-se, segundo ele, na linha da semântica 

lingüística. De acordo com sua tese geral, os atos de enunciação têm funções argumentativas, 

isto é, visam levar o destinatário a uma certa conclusão ou a desviá-lo dela. Essa função 

argumentativa implícita tem marcas explícitas na própria estrutura da frase: morfemas e 

expressões que, para além do seu valor informativo, servem, sobretudo, para dar ao enunciado 

certa orientação argumentativa.  

Ducrot (1980) introduz dois conceitos fundamentais para explicitar melhor a função 

argumentativa da linguagem: os de classe argumentativa e de escala argumentativa. 

A escala argumentativa ocorre quando dois ou mais enunciados de uma classe se 

apresentam em gradação de força, em sentido de uma mesma conclusão, e a classe 

argumentativa dá-se através de um conjunto de enunciados, que igualmente serve de 

argumento direcionado a uma mesma conclusão. 

No exemplo a seguir temos a hipótese em que os operadores pouco e um pouco, 

relacionados morfologicamente, se distribuem em escalas argumentativas opostas e se

distanciam, assim, pouco direciona o entendimento para não comer e um pouco para comer.

Observe nas seguintes sentenças: 

(a) João comeu pouco16

(b) João comeu um pouco 

Podemos destacar alguns operadores argumentativos17:

1. Operadores do tipo lógico que mantêm relações de disjunção ou, condicionalidade 

como os operadores se, caso, desde que... etc., causalidade já que, visto que, tanto 

(assim) que..., mediação para que, para, afim de...

2. Operadores do tipo discursivo que mantêm relações de disjunção                   

ou, contrajunção e (= mas), mas, no entanto, porém, entretanto, explicação                   

pois, porque, que, conclusão assim, portanto, logo, por isso...

 Ainda citamos: 

16 Exemplos retirados de Mussalim (2004, p. 32). 
17 Essa classificação se baseia nos escritos de Koch (1998, 2000a)  e Fávero (1997).  
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  - Operadores argumentativos que assinalam o argumento mais forte em uma escala, e 

que leva ao sentido de conclusão como os operadores Inclusive, até mesmo, até, mesmo, ao 

menos, pelo menos, no mínimo. 

        - Operadores que somam argumento, a favor de uma mesma conclusão como e, também, 

nem, tanto... como, não só... mas também, além disso. 

        - Operadores que introduzem uma conclusão relativamente a argumentos apresentados 

em enunciados anteriores como portanto, logo, por conseguinte, pois, em decorrência, 

conseqüentemente.

          - Operadores que introduzem argumentos alternativos que levam a conclusões 

diferentes ou opostas como ou, ou então, quer...quer, seja...seja.

          - Operadores que estabelecem relação de comparação entre elementos, com vistas a 

uma dada conclusão mais que, menos que, tão...como.

          - Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativamente ao 

enunciado anterior porque, que, já que, pois. 

          - Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias mas,

porém, contudo, embora, ainda que, posto que, apesar de que. 

           - Operadores que têm por função introduzir no enunciado conteúdos pressupostos 

ainda, já, agora.

            - Operadores que se distribuem em escalas opostas, uma escala para afirmação total, e 

outra para a negação total um pouco, pouco.

A partir da visão que a Semântica da Enunciação fornece dos operadores 

argumentativos, podemos afirmar que a argumentação se dá não pelo fato que está sendo 

veiculada pela frase, mas pode ser determinada pela própria frase. Sendo assim, a 

argumentação está na língua, intrínseca à língua, no seu nível fundamental. De maneira que, 

essa é a questão central desta teoria, que percebe que algumas frases da língua possuem uma 

força, um valor argumentativo. 

 Para Koch, em relação aos operadores argumentativos: 

Evidencia-se, portanto, que essas instruções, codificadas, de natureza gramatical, 
supõem evidentemente um valor retórico da construção, ou seja, um valor retórico – 
ou argumentativo - da própria gramática. O fato de se admitir a existência de 
relações retóricas ou argumentativas inscritas na própria língua é que leva a postular 
a argumentação como ato lingüístico fundamental. (KOCH, 2002a, p. 107). 
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 Assim sendo, podemos constatar a não neutralidade da língua, uma vez que os 

enunciados apontam conclusões, e no seu interior é possível observar a manifestação dos 

argumentos, por formas lingüísticas encadeadas que direcionam a adesão do auditório. 

Concluindo, podemos afirmar que os operadores discursivos ou argumentativos têm a 

função de estabelecer relações pragmáticas no interior dos textos, constituindo-se de marcas 

lingüísticas da argumentação, representam estratégias, sendo essas, conscientes ou não do 

autor do texto. Dessa maneira, deve o usuário da língua se conscientizar do valor 

argumentativo dessas marcas para que as perceba no discurso do outro e as utilize com 

eficácia em seu próprio discurso. A presença de operadores argumentativos usados 

adequadamente ocasiona ao texto coerência e apresenta pistas para a construção do sentido 

para o leitor, mostrando a força argumentativa dos enunciados e a direção para qual apontam.  

2.2.3 Indicadores de Modalização

   A Língua coloca à disposição dos falantes uma série de recursos que precisam os 

limites dos sentidos da fala e de sua utilização. A análise desses processos de modalização 

propicia verificar o posicionamento do enunciador frente à construção do enunciado, bem 

como sua intervenção avaliativa no conteúdo da mensagem. Esses recursos recebem o nome 

geral de modus, ou recursos de modalização, e podem se referir tanto ao conteúdo dos 

enunciados (o dito), quanto à forma peculiar como o enunciador se coloca frente ao discurso 

(o modo).

 Segundo Bronckart (1999, p. 330), “as modalizações têm como finalidade geral 

traduzir, a partir de qualquer voz enunciativa, os diversos comentários ou avaliações 

formulados a respeito de alguns elementos do conteúdo temático.” Dessa maneira, para este 

autor, as modalizações pertencem à dimensão “configuracional do texto”, sendo assim, elas 

contribuem com o estabelecimento da coerência pragmática ou interativa do texto, de forma 

que, orienta o leitor/ouvinte na interpretação do conteúdo temático. 

Para Koch (1992), na teoria da enunciação o foco é o modo como se diz o que é dito. 

As condições de produção da enunciação, como tempo, lugar, papéis representados pelos 

interlocutores são fatores que constituem o sentido da enunciação, estabelecendo uma relação 

entre linguagem e ação. 
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 Esses mecanismos, usados para a argumentatividade, de acordo com Ducrot (1977), 

são marcas lingüísticas da enunciação ou da argumentação. Podendo também serem chamadas 

de modalizadores no seu sentido mais amplo, devido ao fato de terem a função de determinar 

a forma de como se dizer as coisas. 

 Analisa-se o meio como as modalidades se lexicalizam no discurso, sendo que no 

mesmo conteúdo semântico podem figurar modalizadores em diferentes modalidades. 

 Assim, encontramos: 

a) Modalizações indicadas pela lógica, que consistem em uma avaliação de alguns 

elementos do conteúdo temático, apoiada em critérios/conhecimentos elaborados, como 

afirma Bronckart (1999), a partir do mundo objetivo, observando os elementos de seu 

conteúdo do ponto de vista de suas condições de verdade, como necessário/possível, 

certo/incerto, duvidoso, obrigatório/facultativo.

b) Modalizações deônticas apresentam o grau de imperatividade ou facultatividade 

constante no conteúdo proposicional do enunciado. Para Bronckart, 

[...] consistem em uma avaliação de alguns elementos do conteúdo temático, 
apoiada nos valores, nas opiniões e nas regras constitutivas do mundo social, 
apresentando os elementos do conteúdo como sendo do domínio do direito, da 
obrigação social e/ou da conformidade com as normas em uso. (BRONKART, 
1999, p. 331). 

c) Modalizações pragmáticas, para Bronckart, servem para contribuir com a explicitação  

de aspectos da responsabilidade de uma entidade constitutiva do conteúdo 
temático (personagem, grupo, instituição, etc.) em relação as ações de que é o 
agente, e atribuem a esse agente intenções, razões (causas, restrições, etc.), ou 
ainda, capacidade de ações. (BRONKART, 1999, p. 332). 

d) Modalizações apreciativas avaliam aspectos do conteúdo temático a partir do mundo 

subjetivo de quem procede ao julgamento, apresentando-os como benéficos, felizes, 

infelizes, etc. da perspectiva do avaliador. 

Diante do exposto, entendemos que a análise do posicionamento do sujeito enunciador 

frente ao dito ou ao modo de sua enunciação permite estabelecer graduações diferentes de seu 

engajamento ou de seu afastamento em relação ao que afirma. Por sua vez, as formas de 

verificar o compromisso assumido pelo falante diante de uma enunciação permitem situar o 

papel da subjetividade na construção do discurso. 
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2.2.4 A Petição Inicial enquanto Gênero Discursivo 

        

Utilizamos neste trabalho as leituras sobre gêneros discursivos propostas por Bakhtin 

(1992), Fairclough (2003) e Bezerman (2005). Dessa maneira, situamos gêneros textuais 

como sistemas discursivos complexos, que são socialmente construídos pela linguagem, 

configurados pelo contexto sócio-histórico, que podem ocorrer nas mais variadas atividades 

sociais e que em algumas de suas manifestações, como, por exemplo, em textos oficiais, seria 

possível perceber que apareceria de forma minimizada características individuais.  

Assim, Bakhtin, pelo viés do pensamento lingüístico-filosófico, concebe o gênero 

discursivo da seguinte forma:  

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade 
humana. O enunciado reflete as condições especificas e as finalidades de cada uma 
dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, 
pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais -, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Estes 
três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 
indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 
especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado 
isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora 
seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 
gêneros do discurso. (BAKHITIN, 1992, p. 279).  

         Ora, assim, o gênero discursivo é portador de uma forma enunciativa, e, portanto, 

depende do seu contexto de uso que engloba também o aspecto cultural. O pensamento 

bakhtiniano que dá origem às primeiras formulações sobre gêneros discursivos, a partir dos 

quais se organizam os textos, centra-se na idéia que concebe o discurso como pluralidade, que 

devido a esse fato é necessário um exame circunstanciado de sua manifestação nas diferentes 

esferas da atividade comunicacional, o mérito desse entendimento encontra-se na abertura de 

espaços para estudos de distintas codificações não restritos à palavra, como por exemplo, as 

modernas mídias digitais. 

          Assim, este autor, distingue os gêneros entre primário, que seriam os gêneros que dão 

conta da comunicação diária, dos secundários, que agrupariam os pertencentes à 

comunicação, que envolve códigos culturais elaborados, como a escrita.  

Os gêneros secundários acomodariam os primários reelaborados e estes, durante esse 

processo, perderiam a relação com o contexto que foram usados primeiramente. Desta forma, 

esse acontecimento geraria uma interação dialógica pelo fato de que não há neutralidade na 
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palavra, há troca de papéis entre os sujeitos no processo de comunicação; Bakhtin afirma 

também que durante esse processo emergem várias vozes, o que ele denomina de polifonia.  

         Os gêneros discursivos são formas comunicativas adquiridas nos processos interativos. 

Como afirma Bakhtin: 

A língua materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, não os conhecemos 
por meio dos dicionários ou manuais de gramática, mas sim graças aos enunciados 
concretos que ouvimos e reproduzimos na comunicação discursiva efetiva com as 
pessoas que nos rodeiam. (BAKHITIN, 1992, p. 179).  

     A definição de gênero traçada por Fairclough não se distancia da pensada por Bakhtin.

Conjunto de convenções relativamente estável que é associado com, e parcialmente 
representa, um tipo de atividade socialmente aprovado, como a conversa informal, 
comprar produtos em uma loja, uma entrevista de emprego, um documentário de 
televisão, um poema ou um artigo cientifico. Um gênero não implica somente um 
tipo particular de texto, mas também processos particulares de produção, 
distribuição e consumo de textos. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 161) 

        Filiado à Análise do Discurso Crítica, Fairclough (2001) pulveriza sua teoria ao estudo 

do texto estendendo-a a conflitos de lutas sociais, manifestações de identidades, relações de 

poder, ideologia e hegemonia. 

 Fairclough (2001) segue o raciocínio de Bakhtin quando expõe algumas de suas 

concepções. Para ele, a linguagem é elemento mantedor ou desafiador das relações de poder, 

o discurso é emancipatório, as formas de poder são articuladas com o trabalho ideológico, os 

textos se comunicam, são espaços de luta, são polifônicos e essa característica permite a 

disputa de poder, a intertextualidade acontece de várias formas, define hegemonia, assume a 

perspectiva dialógica de Bakhtin. O discurso é, para ele, uma prática social.  

        Bazerman (2005) conecta-se às idéias de Fairclough (2001) quando pensa os gêneros 

como formas que dão vida às atividades sociais, formas que passam pelo reconhecimento das 

pessoas através da nomeação, institucionalização, etc. Segundo este autor: 

[...] Cada texto se encontra encaixado em atividades sociais estruturadas e depende 
de textos anteriores que influenciam a atividade e a organização social. [...] Cada 
texto estabelece condições que, de alguma forma, são levadas em consideração em 
atividades subseqüentes. [...] (os textos) criam realidades, ou fatos. (BEZERMAN, 
2005, p.22). 

 Entende Bazerman que os gêneros são socialmente legitimados, e, assim, como 

Fairclough, concebe as instituições como elemento mediador das relações entre as pessoas. 
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 Para Bakhtin (1992), Fairclough (2001) e Bezerman (2005), os textos se comunicam, 

funcionam como correntes, onde um texto responde ao chamamento de outro, provocando, 

assim, o surgimento de um texto novo. Os gêneros são vistos como formas relativamente 

estáveis, possuidores de estrutura regular, inter-relacionam-se, são plásticos, dinâmicos, são 

entidades sócio-históricas, são elementos que propiciam a inserção no meio social. 

 Entendemos pertinente inserir neste espaço o conceito de texto advindo da Lingüística 

Textual por considerarmos a face textual do nosso corpus de pesquisa, uma vez que o objetivo 

deste trabalho é analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos lingüísticos da 

argumentação no texto produzido pelo domínio do Direito. 

Bentes afirma que a Lingüística Textual 

[...] trata o texto como ato de comunicação unificado em um complexo universo de 
ações humanas. Por um lado, deve preservar a organização linear que é o tratamento 
estritamente lingüístico, abordado no aspecto da coesão e, por outro lado, deve 
considerar a organização reticulada ou tentacular, não linear: portanto, dos níveis do 
sentido e intenções que realizam a coerência no aspecto semântico e funções 
pragmáticas. (BENTES, 2005, p. 256).  

A autora materializa, portanto, o conceito de texto pensado pela Lingüística Textual, 

entendendo-o como a unidade básica de manifestação da linguagem, visto que o homem se 

comunica por meio de textos e que existem diversos fenômenos lingüísticos que só podem ser 

explicados no interior do texto abrangendo sua estrutura interna sem descolar-se de suas 

funções pragmáticas.  
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Capítulo II 

 Os Estudos da Linguagem e suas Implicações no Direito 

3 A CIÊNCIA DO DIREITO E POSSÍVEIS RELAÇÕES COM OS ESTUDOS DA 

LINGUAGEM  

“A lingüística tem relações bastante estreitas com outras ciências, que 
tanto lhe tomam emprestados como lhe fornecem dados. 
(SAUSSURE, 1916, p.13).” 

“É na troca que se desalojam conhecimentos sedimentados pelo ponto 
de vista, construindo novos objetos de reflexão e, talvez, de 
renovação. (ALVES, 2003, p. 81).” 

“Nem advogados nem lingüistas têm o monopólio da verdade, e 
ambos podem aprender um com o outro, e beneficiar-se pela chance 
de examinar as pressuposições sobre a linguagem de cada um. 
(HUTTON apud ALVES, 2003, p. 88).” 

É mister afirmar a carência de trabalhos de pesquisas que forneçam subsídios sobre o 

uso da língua/linguagem na área no domínio discursivo do Direito. Essa realidade se faz 

presente em várias circunstâncias, principalmente na formação acadêmica dos estudantes na 

oportunidade da graduação. Um encontro possível entre os domínios da Lingüística Aplicada 

e do Direito reside na maior eficácia que aquela pode proporcionar a este, na construção do 

texto jurídico, ao possibilitar o conhecimento de suas investigações científicas sobre o uso da 

língua, a exemplo do funcionamento dos textos em eventos sociais, sobre a produção do 

texto-documento, da narrativa, onde os dois últimos elementos listados devem ser objetos 

essencialmente presentes durante a constituição do processo judicial.  

A linguagem é o elemento essencial que possibilita a existência do Direito, seu 

estabelecimento como domínio do conhecimento, seu desenvolvimento, enfim, seu 

assentamento no seio da sociedade. O uso da linguagem pelo Direito como mecanismo para 

prescrever a conduta do homem na sociedade deve constituir uma área de interesse dos 

estudos da linguagem, pela essência do próprio campo, uma vez que as tendências voltadas 

para o estudo do discurso e do texto viabilizam o uso de instrumental teórico permitindo a 

explicação do funcionamento do discurso judiciário, da mesma forma que propiciam 
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esclarecimento para questões relativas ao uso de recursos lingüísticos postos em ação na 

construção e/ou manipulação/negociação dos sentidos.    

Os estudos da linguagem, enquanto área de conhecimento, em suas investigações 

científicas, tem proporcionado ao Direito contribuições significativas, como, por exemplo, o 

trabalho de Alves (1992)18 sobre a decisão interpretativa da fala em depoimentos judiciais. 

Alves (2003) desenvolve reflexões sobre a organização retórica do discurso jurídico, que 

compõe o texto legal. Na mesma direção, Romualdo (2006) focaliza como se processa o 

apagamento da linguagem ordinária pela linguagem institucional, na realização do seu 

trabalho sobre a construção polifônica de depoimentos na justiça. Outros estudos, como os de 

Silva (1999), cujo título é Argumentação e Interdiscurso - o sentido do COMO SE na lei e na 

jurisprudência, o caso do concubinato, em que a autora analisa um tipo de funcionamento do 

discurso jurídico que é a argumentação ligada ao funcionamento da expressão como se, e, 

seguindo essa vertente, outras investigações científicas certamente virão, haja vista que a 

temática, em tela, fornece amplo campo de estudo para lingüistas e estudiosos do Direito, 

interessados em analisar o funcionamento da linguagem no discurso jurídico.  

De acordo com Alves (2003), não existe, ainda, no Brasil, uma linha de pesquisa 

consolidada que faça a relação Direito/Lingüística, ficando as discussões em torno do discurso 

jurídico, sendo tematizada por e entre lingüistas, enquanto que as investigações sobre a 

linguagem se dão no âmbito da hermenêutica jurídica, que a concebe como unívoca, e, 

portanto, estática.  A interpretação jurídica consagra o logicismo e concebe o silogismo como 

cânone. Logo, faz-se necessário enxergar a linguagem sob uma nova perspectiva, investigar a 

concepção de língua adotada por professores no decorrer da graduação, em Direito, por 

exemplo, que disciplinas orientam as questões que envolvem a língua/linguagem, a fim de 

resolver problemas decorrentes do ensino jurídico manifestados na prática forense.  

18 Muito do que está sendo aqui apresentado deve-se às idéias de Virgínia Colares Soares de Figueiredo Alves, 
no seu livro Inquirição na Justiça: estratégias lingüístico-discursivas. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 
Editor, 2003.
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3.1 O Direito em busca de novas perspectivas 

“Em disciplinas como o Direito, que tomam muitos de seus termos 
técnicos emprestados da linguagem corrente, puderam parecer 
herméticas aos não-iniciados. Pois esses termos, que se deseja tornar 
tão unívocos quanto possível no contexto da disciplina, acabam por 
resumir um conjunto de conhecimentos, de regras e de convenções, 
cuja ignorância faz com que sua compreensão, enquanto termos 
tornados técnicos, escape inteiramente aos profanos.” (PERELMAN, 
2005, p.112). 

“[...] Somente nos casos privilegiados, em que a atitude dos 
participantes é regulamentada pelas instituições, é que podemos 
conhecer de antemão suas intenções: no processo judicial, sabemos 
que o advogado de cada parte tende menos a esclarecer-se do que a 
desenvolver argumentos em favor de uma tese.” (PERELMAN, 2005, 
p. 43).  

O Direito deve atentar para o fato de que a concepção de língua/linguagem é que 

norteia a maneira de se perceber a ação desta nos eventos sociais, espaço de constituição do 

sujeito. Dessa maneira, concebemos a língua como atividade, forma de ação, lugar de 

interação, daí a preocupação de se realizar estudos que comportem manifestações lingüísticas 

situadas, produzidas por indivíduos em situações concretas. 

Assim, Bourdieu apud Romualdo (2006, p.188) ao conceber a relação entre língua 

ordinária e língua específica utilizada pelas instituições, denomina a última de língua especial 

e caracteriza as línguas especiais como produção e reprodução por especialistas que, mediante 

uma alteração sistemática da língua comum, torna as línguas especiais em “o produto de um 

compromisso entre um interesse expressivo e uma censura constituída pela própria estrutura 

do campo onde o discurso é produzido.” Dessa forma, considera as características da 

linguagem usada pelos operadores do Direito no corpo do processo judicial.

De maneira que, em relação à linguagem usada, o discurso jurídico marca-se como 

diferenciado, mantendo entre seus usuários traços discursivos comuns e manejo com a 

linguagem de forma substancialmente análoga, visto que o rompimento com esse tipo de 

conduta poderia levar a marca distintiva do discurso jurídico a nunca vir a ser, impedindo a 

particularização da instituição.

Ora, o comportamento lingüístico diferenciado, usado pelos operadores do Direito, 

proporcionado pela linguagem institucionalmente permitida, marca a relação de poder que 

diferencia a visão e o modo de concepção do mundo entre as pessoas envolvidas em qualquer 
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evento do mundo jurídico. Para Bourdieu apud Romualdo (2006, p. 189), a postura 

lingüística que os operadores do Direito mantêm entre si é um dos pontos que garante a 

formação de um monopólio, estabelecendo fronteiras bem marcadas entre as pessoas que 

pertencem e as que não pertencem ao universo do Direito. Assim, o discurso competente 

iguala-se com a linguagem autorizada e constituída da instituição, onde os movimentos dos 

participantes do evento têm seus lugares previamente marcados.    

 Já Alves (2003), aponta uma diferença entre Direito e Lingüística que se relaciona à 

forma de manifestação dos dois domínios do conhecimento em questão. Explica, ainda, que a 

Lingüística está construindo e sistematizando seus estudos sobre dados empíricos, enquanto o 

Direito consolida-se sobre a reflexão de base normativa e prescritiva, preocupado com o 

dever ser, devido sua natureza e estrutura deontológica, controlando e regrando a vida na 

sociedade, partindo da generalização da norma para sua aplicação ao caso concreto. 

A referida autora ainda menciona o termo ‘Lingüística Forense’, que seria 

responsável pelo fornecimento de técnicas de produção de provas de ordem lingüística 

utilizadas pela Justiça, produzidas por lingüistas revestidos da alcunha de peritos para o 

esclarecimento de materiais verbais. Dessa maneira, a mesma autora vislumbra, aí, um 

espaço em potencial de desenvolvimento dos estudos da linguagem, bem como, uma busca 

de novas perspectivas por parte dos que operam o Direito. 

 Portanto, além da possibilidade de uso por parte dos que atuam na área do Direito de 

instrumentais teóricos produzidos no seio dos estudos da linguagem, visando a explicação do 

funcionamento do discurso judiciário, atestamos a contribuição que os trabalhos 

desenvolvidos por lingüistas podem dar ao aprimoramento da compreensão do texto jurídico, 

ao ensino de Língua Portuguesa durante a graduação aos futuros operadores do Direito, 

auxiliando-os na produção de seus próprios textos, no que diz respeito a atribuir maior 

eficácia do poder de persuasão.   

4 A PETIÇÃO INICIAL EM FOCO 

Entendemos que a “Petição Inicial” é um gênero textual por possuir os elementos 

formadores apontados por Bakhtin (1992): estilo, estrutura composicional e tema, além de ser 

evento comunicativo vinculado a uma prática social institucionalizada. Na Petição inicial, o 
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conteúdo, o estilo de linguagem e a estrutura composicional são elementos que explicitam 

sua condição de gênero textual. 

 Para Bakhtin (1992), o gênero pode absorver duas modalidades de respostas: ser 

imediata, como por exemplo, na conversação, ou ter efeito retardado, como nos gêneros 

jurídicos, e aqui, particularmente, queremos fazer referência à petição inicial.  

 Afirma este estudioso da linguagem que o gênero é responsável pela inserção do 

indivíduo na sociedade, uma vez que são enxergados como elementos de organização da vida 

em sociedade e que apesar dos gêneros serem pré-definidos, eles são maleáveis e essa 

característica permite ao produtor marcar seu estilo, sua individualidade.

 Sustenta ele, ainda, que essa propriedade de o autor deixar marcas de sua 

individualidade é menos propício em gêneros do discurso que requerem uma forma 

padronizada como alguns documentos oficiais, ordens militares, e outros. 

4.1 A Petição Inicial situada no processo judicial  

 O Processo judicial é uma atividade triangular na qual o juiz ocupa um dos vértices, 

como seu presidente, e as partes litigantes ocupam os dois outros vértices. Especialmente, em 

razão do princípio constitucional do contraditório, a atividade das partes é eminentemente 

dialógica, pois, sempre que uma parte se manifesta, é garantido à parte contrária responder. 

Cada parte, portanto, busca, por meio de peças processuais (gêneros discursivos), convencer 

o juiz da veracidade e validade de suas alegações e de que o acatamento de sua tese é o que 

melhor corresponde ao ideal de justiça, positivado no Direito. 

                                             Juiz 

                             Autor                                      Réu

As peças processuais básicas de um Processo Cível, em jurisdição de primeira 

instância, de regra são: Petição Inicial, Contestação, Impugnação, Decisão Saneadora, 

Alegações Finais e Sentença. Essas são peças processuais básicas, pois em um processo 
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podem ocorrer incidentes que exigem a formulação de diversas outras peças, gerando até, por 

vezes, processos separados que tramitam em apenso ao processo principal. 

 A Petição Inicial, como a própria denominação já diz, é a que dá início ao processo. 

Segundo Rosa (1985, p. 85), esse gênero postula “toda declaração de vontade fundamentada 

pela qual alguém se dirige ao Juiz para entrega de determinada prestação jurisdicional, 

devendo, ou não, ser citada a outra parte [...] Toda petição determina o conteúdo de resolução 

judicial.”

Assim, a Petição Inicial é o meio pelo qual a pessoa que se sente lesada leva o seu 

problema ao conhecimento do juiz e requer do Estado, por meio do Poder Judiciário, uma 

providência que possa atendê-la, concedendo-lhe aquilo que entende ser de seu direito. 

A estrutura da Petição Inicial em um processo contencioso, segue um encadeamento 

lógico, com a intenção de convencer o julgador. São expostos os fatos, a lesão sofrida pelo 

autor, o direito que ampara sua pretensão de compensação pelos danos que lhe foram 

causados, concluindo com o pedido para que o julgador faça a correta aplicação do Direito, 

que é teórico, ao caso concreto. 

É comum entre os operadores do Direito tratar a Petição Inicial, também, por 

‘exordial’, ‘peça vestibular’, ‘prefacial’ entre outras denominações. A petição inicial pode, 

por analogia, ser comparada na área trabalhista à Reclamação e no âmbito penal à Denúncia. 

Senão vejamos:

Consolidação da Leis do Trabalho – CLT, artigo 840: 
A reclamação pode ser escrita ou verbal. 
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do presidente da Junta, 
ou do juiz de Direito, a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do 
reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a 
data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. 

 No âmbito penal, a Denúncia ou Queixa tem seus requisitos erigidos pelo art. 41 do 

Código de Processo Penal – CPP: 
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 
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4.1.2 A Petição Inicial e sua estrutura composicional 

A “Petição Inicial” é o instrumento pelo qual o autor, através de advogado constituído, 

solicita ao juiz a prestação jurisdicional para seu direito, propiciando o início da ação ou do 

processo judicial. Entretanto, para que a petição produza seus efeitos jurídicos e legais é 

necessário que contenha certos requisitos, todos eles determinados pelo Código de Processo 

Civil – CPC, em seu art. 282, conforme transcrição ad – litterae:

A petição inicial indicará: 
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; 
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e 
do réu; 
III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 
IV - o pedido, com as suas especificações; 
V - o valor da causa; 
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
VII - o requerimento para a citação do réu.  

A estrutura composicional da “Petição Inicial” se constitui de: do endereçamento ou do 

destinatário; qualificação do autor e do réu; narração dos fatos, onde o requerente passa a 

historiar de forma articulada e seqüencial todos os fatos ou acontecimentos que estão 

motivando a propositura da ação, bem como a prova de sua legitimidade para ajuizar a ação e 

a do réu para respondê-la; os fundamentos legais do pedido; e, por fim, o pedido com suas 

especificações e o requerimento para a citação do réu. 

        Os incisos I, II, V, VI e VII constantes no Art. 282 do CPC apresentam exigências que 

fazem parte das formalidades processuais por este Código disciplinadas. Já os incisos III e IV 

com as suas especificações dizem respeito à descrição do problema que o cidadão traz a juízo 

para ser solucionado, aquilo que pretende obter por meio de decisão do Poder Judiciário. 

Estes incisos são tipicamente redacionais e, portanto, constituem para nossa análise, foco de 

interesse. 

         O inciso “III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido”. Ora, fato é tudo aquilo que 

acontece com ou sem interferência humana, podendo ocorrer também por fatores meramente 

naturais. Como por exemplo, um furacão, a chuva, um incêndio. Já a venda de um imóvel, de 

vontade pessoal é tido na conta de ato jurídico.
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 Entende Diniz (2000, p. 520-521) que,  

O fato jurídico lato sensu é o elemento que dá origem aos direitos subjetivos, 
impulsionando a criação da relação jurídica, concretizando as normas jurídicas. 
Realmente, do direito objetivo não surgem diretamente os direitos subjetivos: é 
necessário uma “força” de propulsão ou causa, que se denomina ‘fato jurídico’.  

          De tal maneira, os fatos jurídicos são acontecimentos com previsão na norma jurídica, 

que criam, conservam, modificam, transferem ou extinguem as relações jurídicas.   

Na Petição Inicial são descritos fatos gerais, aqueles sem interferência alguma no 

mundo jurídico, bem como, fatos jurídicos. Os fatos gerais são apresentados para fins de 

contextualização. Os fatos jurídicos são apresentados objetivando justificar a razão do pedido. 

           Os fundamentos jurídicos estão previstos na Lei como um direito hipotético. Quando o 

Código Civil prevê, por exemplo, que o divórcio direto só é permitido após dois anos de 

separação de fato é um fundamento jurídico que será aplicado ao caso concreto.

           De maneira que, na Petição Inicial, o(a) advogado(a) fará a narração apresentando os 

fatos que dão a seu cliente o direito de exigir do outro um bem ou um comportamento, 

previsto no ordenamento jurídico pátrio.  

Já o pedido é aquilo que a pessoa pretende que lhe seja entregue ou garantido por 

ordem do Estado-Juiz materializado no Poder Judiciário. 

É importante que a Petição Inicial tenha precisão, clareza e concisão, e contenha nela 

todos os requisitos do art. 282 do Código de Processo Civil. Caso contrário, o juiz poderá 

determinar que seja ela emendada ou complementada pelo autor em determinado prazo, sob 

pena de indeferimento, implicando em não apreciação do mérito. 

A Petição Inicial deve, portanto, ser redigida de maneira lógica e inteligível para que o 

réu possa entender o pedido e defender-se. 

          Vejamos a esse respeito o que afirma Führer: 

O juiz poderá ordenar que o autor corrija ou complete a petição inicial (art. 284). 
Poderá também indeferi-la nos casos do art. 295, como falta de correção ou 
complementação, inépcia, falta de documento indispensável, falta de condição da 
ação, ocorrência de decadência, etc. (FÜHRER, 2006, p. 85).
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 Ora, do exposto nos interessa o que se entende por “inépcia”. Diz-se que uma Petição 

Inicial é inepta quando não expõe com clareza os fatos, os fundamentos jurídicos do pedido e 

suas especificações. O próprio diploma legal cuidou de definir que se entende por inépcia, no 

art. 295, parágrafo único, do CPC: 

Art. 295. A petição inicial será indeferida: 
I – quando for inepta 
                [...] 
Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando: 
I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; 
II – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 
III – o pedido for juridicamente impossível; 
IV – contiver pedidos incompatíveis entre si.    

    Entretanto, não é considerada inepta a Petição Inicial que, apesar de não corresponder 

às exigências técnicas, permite a preparação da defesa do réu. Sua clareza, portanto, emerge 

como um requisito fundamental. 

  A Petição Inicial ao constituir-se um gênero discursivo, assim como outros gêneros 

jurídicos, tem característica plástica tão acentuada que alguns doutrinadores chegam a afirmar 

a possibilidade de o produtor apresentá-la até em forma de versos, sem que isso caracterize 

sua inépcia. 

 A título de exemplo, é bastante difundido um episódio passado no Estado da Paraíba. 

Pessoas que faziam uma serenata foram presas por prática de contravenção: perturbação do 

sossego alheio; liberadas no dia seguinte. Ronaldo Cunha Lima, advogado e político, com 

veio poético, informado do acontecido, produziu uma petição ao Juiz da Comarca, usando 

versos. Nela, requeria a liberação do violão, que continuara sob custódia da autoridade 

policial. Tal peça jurídica ficou conhecida por Habeas Pinho, numa clara analogia ao instituto 

jurídico do Hábeas Corpus:

HABEAS PINHO 

Senhor Juiz. 
Roberto Pessoa de Sousa 

O instrumento do “crime” que se arrola 
Nesse processo de contravenção 
Não é faca, revolver ou pistola, 
Simplesmente, Doutor, é um violão. 

Um violão, doutor, que em verdade 
Não feriu nem matou um cidadão 
Feriu, sim, mas a sensibilidade 
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De quem o ouviu vibrar na solidão. 

O violão é sempre uma ternura, 
Instrumento de amor e saudade 
O crime a ele nunca se mistura 
Entre ambos inexiste afinidade. 

O violão é próprio dos cantores 
Dos menestréis de alma enternecida 
Que cantam mágoas que povoam a vida 
E sufocam as suas próprias dores. 

O violão é a musica e é canção 
É sentimento, é vida, é alegria 
É pureza e é néctar que extasia 
É adorno espiritual do coração. 

Seu viver, como o nosso, é transitório. 
Mas seu destino, não, se perpetua. 
Ele nasce para cantar na rua 
E não para ser arquivo de Cartório. 
Ele, Doutor, que suave lenitivo 
Para alma da noite em solidão, 

Não se adapta, jamais, em um arquivo 
Sem gemer sua prima e seu bordão. 

Mande entregá-lo, pelo amor da noite 
Que se sente vazia em suas horas, 
Para que volte a sentir o terno açoite 
De suas cordas finas e sonoras. 

Liberte o violão, Doutor Juiz, 
Em nome da justiça e do Direito. 
É crime, porventura, o infeliz 
Cantar as mágoas que lhe enchem o peito? 

Será crime, afinal, será pecado, 
Será delito de tão vis horrores, 
Perambular na rua um desgraçado 
Derramando nas praças suas dores? 

Mande, pois, libertá-lo da agonia 
(a consciência assim nos insinua) 
Não sufoque o cantar que vem da rua, 
Que vem da noite para saudar o dia. 

É o apelo que aqui lhe dirigimos, 
Na certeza do seu acolhimento 
Juntada desta aos autos nós pedimos 
E pedimos, enfim, deferimento. 
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O Juiz da Comarca onde se deu o fato, Roberto Pessoa de Sousa, utilizando a mesma 

linguagem do poeta, o verso popular, dando-lhe, porém, a clássica forma de soneto, 

despachou nos seguintes termos:  

Recebo a petição escrita em verso 
E, despachando-a sem autuação, 
Verbero o ato vil, rude e perverso, 
Que prende, no Cartório, um violão. 

Emudecer a prima e o bordão, 
Nos confins de um arquivo, em sombra imerso, 
É desumana e vil destruição 
De tudo que há de belo no universo. 

Que seja Sol, ainda que a desoras, 
E volte à rua, em vida transviada, 
Num esbanjar de lágrimas sonoras. 

Se grato for, acaso ao que lhe fiz, 
Noite de luz, plena madrugada, 
Venha tocar à porta do juiz. 

Se analisarmos na petição conhecida por Habeas Pinho os requisitos mencionados no 

art. 282 do CPC, encontraremos:  

         Endereçamento ou destinatário:

Senhor Juiz. 
Roberto Pessoa de Sousa 

         Qualificação do autor:
O instrumento do “crime” que se arrola 
Nesse processo de contravenção 
Não é faca, resolver ou pistola, 
Simplesmente, Doutor, é um violão. 

Narração dos fatos: 
 Um violão, doutor, que em verdade 
Não feriu nem matou um cidadão 
Feriu, sim, mas a sensibilidade 
De quem o ouviu vibrar na solidão. 

O violão é sempre uma ternura, 
Instrumento de amor e saudade 
O crime a ele nunca se mistura 
Entre ambos inexiste afinidade. 

O violão é próprio dos cantores 
Dos menestréis de alma enternecida 
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Que cantam mágoas que povoam a vida 
E sufocam as suas próprias dores. 
O violão é a musica e é canção 
É sentimento, é vida, é alegria 
É pureza e é néctar que extasia 
É adorno espiritual do coração. 

Seu viver, como o nosso, é transitório. 
Mas seu destino, não, se perpetua. 
Ele nasce para cantar na rua 
E não para ser arquivo de Cartório. 

Ele, Doutor, que suave lenitivo 
Para alma da noite em solidão, 
Não se adapta, jamais, em um arquivo 
Sem gemer sua prima e seu bordão. 

Mande entregá-lo, pelo amor da noite 
Que se sente vazia em suas horas, 
Para que volte a sentir o terno açoite 
De suas cordas finas e sonoras.

Os fundamentos legais do pedido: 
Liberte o violão, Doutor Juiz, 
Em nome da justiça e do Direito. 
É crime, porventura, o infeliz 
Cantar as mágoas que lhe enchem o peito? 

          O pedido:
Mande, pois, libertá-lo da agonia 
(a consciência assim nos insinua) 
Não sufoque o cantar que vem da rua, 
Que vem da noite para saudar o dia. 

É o apelo que aqui lhe dirigimos, 
Na certeza do seu acolhimento 
Juntada desta aos autos nós pedimos 
E pedimos, enfim, deferimento. 

  O Juiz Roberto Pessoa de Sousa, ao despachar em versos, também segue a ritualística 

do documento jurídico: Recebe a petição, a despacha sem autuação, justifica seu despacho e 

defere o pedido, concedendo a liberdade ao violão. 

Identificadas as características das estruturas argumentativas constantes na Petição 

Inicial, a entendemos como gênero textual, pertencente ao domínio discursivo do direito, peça 

jurídica que inicia o processo configurando-se em importante documento da redação forense. 

Portanto, deve apresentar-se de forma coerente e coesa, obedecendo a uma seqüência lógica 
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na exposição dos argumentos que dão corpo a uma tese a ser defendida que, como os vários 

gêneros judiciários, exige do operador do Direito a capacidade de expor seu raciocínio, seus 

argumentos de forma persuasiva e sedutora. Para isso, deve ele acionar em seu texto 

expressões jurídicas adequadas, clareza de raciocínio capazes de, no dizer de Carrió (1990, p. 

43 e 29), “excitar as emoções dos nossos ouvintes”, 19tendo em mente que “o significado das 

palavras está na função do contexto lingüístico em que aparecem e na situação humana em 

que elas são usadas.” 20

      

19 “excitar las emociones de nuestros  oyentes.” 
20 “el significado de las palabras está en función del contexto lingüístico en que aparecen y de la situación 
humana dentro de la que son usadas.”  
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Capítulo III 

 Análise dos Textos Selecionados 

5 CONTEXTO DE PRODUÇÃO DAS PETIÇÕES INICIAIS ANALISADAS  

 Descrevemos, analisamos e interpretamos, nesta seção, efeitos de sentido decorrentes 

do uso de recursos lingüísticos da argumentação, especificamente, operadores 

argumentativos e modalizadores na “seção dos fatos” do gênero discursivo Petição Inicial. 

Nesta direção, nossa reflexão focaliza questões pertinentes à argumentação no texto jurídico, 

através da análise dos recursos lingüísticos da argumentação, acima mencionados em um 

quantum de 5 (cinco) Petições Iniciais, selecionadas em um universo de 20 (vinte) 

documentos. A seleção das Petições Iniciais, neste trabalho, obedece aos critérios 

mencionados anteriormente, como captação de um número razoável de participantes 

(advogados), possibilitando a observação de estratégias de argumentação diferentes, assim 

como, a escolha pelos documentos que apresentaram uma narração dos fatos mais detalhada, 

objetivando melhor visualização da estratégia discursiva eleita pelo advogado.  

As Petições Iniciais, objeto de análise, foram elaboradas por advogados, militantes na 

Comarca de Currais Novos/RN, e protocoladas no Juizado Especial Cível daquela comarca.  

Conforme já explicitado, a Petição Inicial está sujeita aos requisitos formais 

determinados por lei. Assim, destacamos o endereçamento /destinatário, qual seja, a quem se 

dirige a petição, que nesse caso, sempre será o Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Currais Novos. Em seguida, apresenta-se a qualificação do(s) autor(es)(as) com 

o conseqüente título da ação  impetrada, por exemplo: Ação de indenização por danos 

morais, Ação de execução, Ação de despejo, etc., e a(s) pessoa(s) do(s) réu(s) com sua 

devida qualificação. 

Na seqüência, passa-se a expor a narração dos fatos, nosso foco de interesse, onde o 

requerente historia de forma articulada e seqüencial todos os acontecimentos que estão 

motivando a propositura da ação, bem como a prova de sua legitimidade para ajuizar a ação e 

a do(s) réu(s) para respondê-la. 

 Logo após a narração dos fatos, dá-se início a exposição dos fundamentos legais do 

pedido com sustentação no direito, na doutrina e na jurisprudência, este considerado 
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argumento de autoridade, previsto no texto legal.  Por fim, enuncia o pedido com suas 

especificações e o requerimento para a citação do(s) réu(s), pólo passivo da ação, para, 

querendo, apresentar sua defesa de acordo com o previsto na lei. 

No corpo do texto-documento forense, de forma generalizada, é passível de perceber a 

ocorrência de diversas marcas lingüísticas da argumentação, como focalizaremos mais 

adiante, seguindo-se a ordem de ocorrência nos textos.

            Antes de procedermos à análise lingüística dos textos-documentos, comentaremos as 

condições de produção das Petições Iniciais e descreveremos sua organização formal, para 

que se tenha uma noção da diversidade que singulariza esse gênero. 

As Petições Iniciais constituem-se de 03 (três) seções recorrentes em todas elas, a 

saber: Petição Inicial = 1) seção dos fatos – narração dos acontecimentos que originaram o 

litígio; 2) seção do direito –  postulação do direito enquanto legislação que fundamenta o 

narrado e posteriormente o requerido; 3) seção do pedido  –  o pedido com suas 

especificações. 

Observamos ainda que algumas dessas Petições apresentam seções específicas ao 

propósito que a originou, como, por exemplo, seção dedicada à formulação do pedido em 

caráter de medida liminar, que merece destaque por ser comum sua aparição nos textos 

analisados.

O pedido de liminar é uma solicitação feita ao magistrado para que conceda despacho 

no início da lide, cautela concedida pelo Juiz no início do processo atendendo a pretensão de 

segurança do direito, da prova, ou da ação. O pedido de medida cautelar, geralmente é posto 

junto com a seção dos fundamentos jurídicos, podendo também ser escrita separadamente. 

Como requisitos específicos para postular a tutela jurisdicional cautelar podemos 

apontar o periculum in mora e o fumus boni iuris. O primeiro é evocado por temor do autor de 

que, enquanto aguarda a tutela definitiva ocorra um dano em potencial, vindo a faltar as 

circunstâncias favoráveis à própria tutela, podendo assim, ser o brocardo jurídico traduzido 

por ‘perigo na demora’. O segundo pode ser traduzido como ‘fumaça do bom direito’, sendo 

suscitado para formar no juiz uma opinião de credibilidade quando ao direito subjetivo e 

objetivo do autor, mediante um conhecimento sumário e superficial.      
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Essas seções que dão corpo à Petição Inicial podem aparecer numeradas ou não, 

nomeadas ou não, posto que não há formalidade prevista no direito processual em relação a 

uma dura apresentação das seções explicitadas na Petição Inicial; apenas a seqüência fatos – 

fundamento jurídico – pedido obedecem a uma seqüência lógica. De maneira que, 

dependendo do requerido em juízo, outras seções são possíveis.

Essas manifestações singulares materializam o que Bakhtin (1992), ao caracterizar os 

gêneros do discurso, afirmou serem eles “relativamente estáveis”. 

Para que se possa ter uma melhor compreensão dos dados, descrevemos o propósito 

comunicativo específico de cada peça a ser analisada. Nesta perspectiva, a Petição Inicial 0121

(PI 01) intitulada ‘Ação de indenização por danos morais’, interposta no Juizado Especial 

Cível da Comarca de Currais Novos, tem um vereador como parte autora da ação versus um 

radialista, detentor de um programa diário, e como litisconsorte22 empresa radiofônica que 

veicula o tal programa. A parte autora ajuizou a supracitada ação com o intuito de obter 

compensação pecuniária pelos danos sofridos. 

O vereador, que figura no pólo ativo da ação, sente-se lesionado em sua moral e 

imagem em decorrência de ter sido ele mencionado em programa radiofônico e acusado de 

não estar, quando na verdade deveria, participando de congresso de vereadores, assim, 

recebendo diárias indevidas. O pólo passivo da ação aparece representado pelo Radialista e a 

Empresa Radiofônica mantedora do programa referido pelo autor.  

Para tanto, o advogado da parte autora se fundamenta no Código Civil Brasileiro, com 

fulcro nos seus arts. 186 e 927, que reza: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo.

            Na parte da fundamentação legal aplicada ao caso, também, registramos a ocorrência 

de diversas marcas lingüísticas da argumentação postas entre a citação do texto legal, sendo 

21 A identificação das Petições Iniciais está assim caracterizada: P = petição; I = inicial; 01 = número de ordem  
da petição. 
22 Litisconsórcio é um conjunto de pessoas que participam de uma só ação, em que há pluralidade de partes entre 
si adversas, umas e outras empenhadas na defesa cumulativa de interesses comuns (BENESSE, 2002, p. 220). 
Nesse caso, litisconsorte constitui-se em uma das partes envolvidas em uma ação judicial.  
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que, nosso empenho é voltado à apreciação de tais marcas lingüísticas presentes na “seção dos 

fatos”, haja vista que a seção da “fundamentação jurídica” deve apresentar exigências que 

fazem parte das formalidades processuais disciplinadas pelo Art. 282 do CPC.   

A Petição Inicial (PI 02) trata de uma ‘Ação de Interdito Proibitório’, que é uma 

peça jurídica onde o autor se vê ameaçado de esbulho ou turbação na posse.  Assim, para se 

prevenir, recorre ao poder judiciário com a finalidade de obter mandado judicial para 

assegurar-se da violência iminente. Guardamos o conceito elaborado por Gomes (1978, p. 91) 

quando define turbação como “todo ato que embaraça o livre exercício da posse, haja, ou não, 

dano, tenha, ou não, o turbador melhor direito sobre a coisa” e observamos o conceito de 

esbulho postulado por Diniz (2004, p. 85), para quem, “é o ato pelo qual o possuidor se vê 

despojado da posse, injustamente, por violência, por clandestinidade e por abuso de 

confiança.”

Na petição em apreço temos dois agricultores constituindo os pólos ativo e passivo do 

processo, sendo oportuno registrar que o princípio legal, que embasa toda a pretensão da parte 

autora, é o artigo 932 do CPC, Código de processo civil, somado ao art. 1.210 do Código 

Civil Brasileiro: 

 Art. 932 do CPC: 

Art. 932 – O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na 
posse. Poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente 
mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena 
pecuniária, caso transgrida o preceito. 

Art. 1.210 do Código Civil: 

Art. 1.210 - O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, 
restituído no esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser 
molestado. 

A Petição Inicial (PI 03) versa sobre “Ação de indenização por danos materiais, 

provocado por acidente de veículo cumulado com lucros cessantes”. Nesta, o autor em 

juízo reclama para si uma indenização por danos materiais e lucros cessantes de valor igual a 

01(um) mês de trabalho, equivalente ao preço de motocicleta de sua propriedade, que foi 

esmagada por veículo, pertencente a uma empresa de sinalização que transitava em marcha ré. 

Os lucros cessantes consistem naquilo que o proprietário do veículo deixou de ganhar no 

período em que sua motocicleta não pôde ser regularmente utilizada.  
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O fundamento legal evocado pelo advogado da parte autora encontra-se no Código 

Civil Brasileiro, no art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. 

A Petição Inicial (PI 04) constitui-se de “Ação de indenização com medida 

liminar”, nos fazendo ver como esse tipo de ação é comum no âmbito do Juizado Especial. O 

Autor reclama para si indenização pecuniária por danos a si causados por empresa que 

mantém seu nome figurando como sócio, sem que antes tivesse conhecimento desse fato, o 

que gera para o Autor obrigações civis e tributárias. Assim, requer a retirada de seu nome da 

citada empresa e reparação pecuniária com medida liminar. Desse modo, o Autor está 

requerendo a antecipação da tutela pretendida através da Petição Inicial em relação à exclusão 

do seu nome da lista de sócio e da participação da empresa, ora parte Ré. 

Para tanto, o pedido está fundamentado no art. 186 do Código Civil, já visto 

anteriormente e no art. 273 do Código de Processo Civil: 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar; total ou parcialmente, os 
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, 
se convença da verossimilhança da alegação e: 
I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
II – fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu.

A Petição Inicial (PI 05) intitula-se “Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada. Nesta ação o Autor requer 

desde já, por meio da antecipação da tutela, a exclusão do seu nome do SPC (Sistema de 

Proteção ao Crédito), declaração de inexistência de débito junto a parte Ré, indenização 

pecuniária por danos morais. 

Relata o Autor que ao chegar em agência bancária soube que seu nome constava na 

lista do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, por transação comercial realizada com a parte 

Ré. Reitera a parte autora que essa transação não fora por si efetuada. 

A ação baseia-se, em parte, no que concerne ao art. 4º do Código de Processo Civil: 

Art. 4. O interesse do autor pode limitar-se à declaração: 
I – da existência ou da inexistência de relação jurídica; 
II – da autenticidade ou falsidade de documento. 
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Parágrafo Único. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a 
violação do direito.     

6 ANÁLISE

6.1 O uso dos Operadores Argumentativos 

Petição Inicial 01 

Na seção denominada dos fatos, a parte relacionada à narração dos acontecimentos, o 

Requerente a inicia informando a motivação que o leva a pedir a prestação jurisdicional. 

Nessa direção, destacamos, de acordo com o alegado, que essa ação decorre do fato da 

oposição político-partidária não ter logrado sucesso no intento de abrir uma CEI (Comissão 

Especial de Inquérito) com o fim de apurar irregularidades. A título de revanche, a oposição 

se utilizou do nome do autor para efetuar a façanha narrada no corpo da PI 01, conforme 

evidencia o exemplo 01 a seguir: 

Exemplo 1

 § 1 - O autor é vereador nesta cidade de Currais Novos/RN e, em razão da sua 

posição de destaque, é às vezes alvo de perseguições políticas e alvo de propositais 

ataques pessoais em decorrência do cargo político ocupado nesta comunidade. 

§ 2 – [..] após a oposição não conseguir em uma ardilosa manobra abrir uma CEI 

(Comissão Especial de Inquérito) [...] teve o autor o seu nome diuturnamente 

divulgado de forma debochada e vexatória no programa diário do requerido, que é 

transmitido ao vivo pela rádio requerida..

O operador argumentativo e (1ª ocorrência no exemplo 01) aparece na seqüência 

destacada introduzindo uma explicação, onde o advogado através desse recurso argumentativo 

situa o leitor, informando que a ação posta diz respeito à função de vereador e não 

diretamente à pessoa do autor, que, em decorrência desse fato, é também vítima no plano 

pessoal, de ataques gratuitos por parte da oposição, aqui não explícito, mas presente na 

seqüência seguinte. 
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O uso da expressão é às vezes alvo de perseguições políticas, denotando que é da 

normalidade da função de vereador, devido ao embate político, a luta pelo poder, estar 

exposto a manobras oposicionistas ou ser objeto de conversas entre as pessoas da 

comunidade, está em evidência e constantemente interpelado por suas ações,  isso decorre de 

se tratar de o autor ser uma figura pública. 

Entendemos que o advogado ao apresentar este primeiro argumento já indica, de 

imediato, a estratégia argumentativa eleita; a motivação da ação diz respeito ao domínio 

político, que direcionará no corpo do documento os argumentos periféricos.   

O operador e (2ª ocorrência) é freqüentemente usado em várias seqüências da PI 01, 

conectando, assim, como operador de conjunção que é, argumentos de mesma força e direção 

da orientação argumentativa.  Dessa maneira, adequa-se ao postulado por Koch (1998, p.32) 

que este operador soma “argumentos que fazem parte de uma mesma classe argumentativa”.   

O operador discursivo que, na seqüência desse fragmento textual, aparece 

introduzindo uma explicação. No exemplo em análise, observamos que o enunciador utiliza o 

operador que objetivando explicar de imediato quem é o autor da ação e o que 

simbolicamente ele representa, que o embate ali promovido diz respeito, não exatamente, às 

pessoas do Requerente23 e dos Requeridos, mas, sim, ao componente político, ente contextual, 

ou seja, às condições de produção eixo diretor manipulando as ações das pessoas envolvidas 

no debate judicial, explicitada no documento analisado. O componente político está presente 

através da expressão em decorrência do cargo político ocupado, fazendo menção ao 

Requerente. Na seqüência, o enunciador, se refere ao poder que dá sustentação ao Requerente 

para se manter ocupando tal posição sendo inferido pelos termos após a oposição não 

conseguir que pelo conteúdo pressuposto, infere-se ser o Requerente um membro da situação

e os Requeridos, por sua vez, corporificam o discurso oposicionista, além do termo após

funcionar como seqüenciador dos fatos narrados, sendo ele, como afirma Koch (2002, p. 134), 

“um marcador de relações espácio-temporal”.  

Ainda, no exemplo 01, observamos que a argumentação também se dá pela força 

argumentativa contida em adjetivos articulados pelo operador e, somando argumentos para a 

.23 Esclarecemos que o lexema “Requerente” aparece escrito ora com “R” maiúsculo, quando for discurso 
citante, ora com “r” minúsculo e, ainda, maiúsculo, de acordo com o texto fonte citado, impossibilitando uma 
uniformidade do uso da letra inicial.  
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sensibilização do magistrado à causa defendida pelo enunciador, conforme evidencia o 

fragmento - “[ ..] divulgado de forma debochada e vexatória [...]” 

 Os termos debochada e vexatória ressaltam a condição em que o Requerente se viu, a 

assistir, de mãos atadas, ao seu nome ser maculado pela impressa local, o que reforça a 

importância que o enunciador atribui à conduta dos Requeridos. 

Exemplo 2 

§ 3 – [...] o que causou grande constrangimento ao autor, sua família (pois a 

acusação que lhe pesa é a de corrupto) e à sua honra e moral públicos, conceito

muito precioso (sic) que toda pessoa pública considera como o mais importante de 

sua vida.

Neste fragmento textual os operadores argumentativos pois e como são usados pelo

advogado para introduzir uma explicação relativa a argumentos apresentados em enunciados 

anteriores, assim, de forma direta, através do articulado por estes operadores, no exemplo 02, 

obtemos a explicação da conclusão a que chegarão todos os que do fato tiverem 

conhecimento, se a ação não lograr efeito, a acusação que recairá sobre o Requerente será de 

corrupto.  Dessa forma, o operador pois encaminha o discurso para o seguinte esclarecimento,  

qual seja: o resguardo dos direitos de personalidade do Requerente porque ele é pessoa 

honesta. Deste forma, o advogado, pelo uso dos operadores pois e como chama a atenção do 

Magistrado para o efeito degradante que se dará sobre a pessoa do Requerente caso o Estado-

juiz não lhe conceda decisão favorável. 

A presença dos adjuntos adverbiais de intensidade grande, muito precioso, assim

como a forma superlativada o mais importante, tem por finalidade ressaltar a idéia de que o 

dano causado ao Requerente alcança também a  família daquele, e, paralelamente, a conduta 

ilícita dos Requeridos.

Assim, aos poucos, o advogado vai nos apresentando uma argumentação em busca de 

recursos lingüísticos que se adeqüem com exatidão ao que se propõe o texto forense, a defesa 

de uma causa, que situamos um silogismo que a premissa maior tem o caráter deontológico de 

ser a regra geral, o direito, e a menor, o fato de acordo ou não com a lei, que segue a procura 

de uma decisão que absolverá ou condenará os Requeridos. 
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Os recursos utilizados pelo advogado, quais sejam: as figuras de retórica, as metáforas, 

as analogias, a ironia, na verdade, constituem-se marcas de uma argumentação baseada, 

principalmente, na emoção, na tentativa de sensibilizar o Magistrado, está caracterizado, a 

princípio, o conteúdo persuasivo do discurso produzido pelo advogado. De acordo com 

Perelman (2005, p. 30), “para quem se preocupa com o resultado, persuadir é mais do que 

convencer, pois a convicção não passa da primeira fase que leva à ação. Para Rousseau, de 

nada adianta convencer uma criança ‘se não se sabe persuadi-la’.” 

Contudo, Perelman (2005), na seqüência, retoma esse raciocínio afirmando que se o 

interesse do sujeito centra-se no caráter racional da adesão, certamente o convencimento é 

mais do que a persuasão e, valendo-se das palavras de Pascal (1950), afirma que o autômato é 

que é perecível de ser persuadido, uma vez que se deixa levar pela imaginação, pelos 

sentimentos, tudo quanto não é razão; ainda cita Dumas (1924) que entende que na persuasão 

o sujeito “se contenta com razões afetivas e pessoais.”

 Ora, Perelman (2005) denomina persuasiva uma argumentação que pretende valer só 

para um auditório particular, ao passo que convincente seria aquela que obteria a adesão de 

todo ser racional.

Por todas as afirmações aqui apresentadas em relação à persuasão e ao convencimento, 

registramos a importância que tem no âmbito da ciência do Direito, enquanto ciência social, 

os elementos não-racionais. 

 Retomamos a análise afirmando que o enunciador, no corpo do texto, faz largo uso da 

persuasão, sem, contudo, esquecer do convencimento.  

Exemplo 3 

§ 4 - Ora como vemos, “liberdade de expressão” tão defendida pela imprensa como 

forma de “manter informada a população sobre a verdade do que ocorre na 

sociedade”, há muito foi deixada de lado por pessoas como os requeridos que, diante 

de fatos fantasiosos, especulativos, difamam pessoas públicas, inimigos políticos, 

desafetos em geral e, só em seguida, após o estrago feito, permitem o “direito de 

defesa no ar” como costumam anunciar em seus “prodigiosos” programas policiais.
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A presença do elemento interjetivo ora, presente no exemplo 3, aparece no discurso do 

enunciador expressando seu sentimento de indignação vinculado à realidade objetiva.  

 Neste fragmento textual, entendemos que o operador argumentativo tão...como está

sendo usado para evidenciar a intensidade com que a imprensa, em geral, defende a bandeira 

da liberdade de expressão, que, na PI 01 aparece aspeada, projetando uma certa ironia pelo 

enunciador que a vê como pretexto para os Requeridos efetivarem seus intentos de macular a 

imagem do Requerente. 

Ora, o enunciado há muito foi deixada de lado ao mesmo tempo veicula noção 

semântica de intensidade e de tempo, dá ênfase à argumentação de que a “neutralidade”, 

“imparcialidade” da imprensa já não existe mais, ou, na verdade, nunca existiu. 

Na seqüência textual o advogado opta pelo uso das expressões difamam pessoas 

públicas, inimigos políticos, desafetos em geral – Observe-se a presença da classe 

argumentativa de forma decrescente formulada na tese de Ducrot (1980) servindo de 

argumento para a mesma conclusão  R, que seja, a forma leviana como os Requeridos 

tratam a imagem das pessoas. 

O enunciador também se utiliza de adjetivos de força argumentativa bastante 

acentuada como fantasiosos, especulativos, [...] prodigiosos que faz o discurso dos 

Requeridos parecer duvidoso, conto fantástico, irreal. 

Exemplo 4 

§ 5 – Disseram os réus em seu programa que o autor possui a “CARA DE PAU” de 

receber para ir a congressos, não viajar e embolsar as suas diárias. Disseram mais: 

“OS VEREADORES CONGRESSISTAS tem (sic) mais tempo em viagens, diárias, que 

na própria residência, na própria cidade. É impressionante.”
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Ora, do ponto de vista da lingüística, podemos inferir que a escolha pelo uso da 

expressão réus 24 atribui mais força persuasiva, indicando a certeza da prática delituosa 

imputada aos Requeridos.     

O advogado faz, no fragmento em análise, uso do discurso do outro e se utiliza do 

operador e conectando argumentos. (KOCH, 1998).  

Conforme Koch (1998, p.34), o uso da expressão mais... que estabelece uma relação 

de comparação entre elementos. O recorte textual destacado é ilustrativo dessa observação da 

autora [...] tem mais tempo em viagens, diárias, que na própria residência, na própria 

cidade, apresentando uma escala argumentativa que falha pela seqüência do argumento mais 

forte, qual seria tem mais tempo em “diárias, viagens, que na própria cidade, na própria 

residência”, haja vista que a casa é o lar do individuo, e, assim, o lugar ideal onde ele deve 

ser procurado. 

Exemplo 5 

§ 6 – Ou seja, não existe sentido nas agressões praticadas pelos requeridos. Utilizam-

se do meio de comunicação para deturpar fatos verdadeiros como se fossem farsas. 

Repassam à população suas farsas como se fossem fatos verdadeiros como em um dos 

dias onde foi afirmado no programa: 

Os vereadores simulam viagens. ‘Conta-se’ que dia desses, dois deles 
foram FLAGRADOS FAZENDO CHIQUEIROS DE PORCOS em uma 
fazenda próxima ao invés de estarem no congresso. É uma vergonha. 
É muito grave.

O uso da expressão ou seja, presente no exemplo 5,  introduz uma paráfrase 

concluindo, finalmente, o raciocínio do enunciador, na tentativa de gerar o non sense, ou 

atribuir ao acaso as ações dos Requeridos. Ainda direciona o argumento para a percepção da 

leviandade fortuita empregado pelos Requeridos na tentativa de desmoralizar o Requerente.  

É muito grave.  A intensidade provocada pelo advérbio utilizado muito associado ao 

adjetivo de relevante força argumentativa grave, presentes no discurso do outro, chama 

atenção, reforça a idéia de o caso relatado pelos Requeridos, no seu programa, não ter 

24 A palavra réu em direito serve para designar o sujeito contra quem é intentada uma ação cível ou penal. 
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natureza do comum, trivial. Pelo contrário, é algo danoso à coisa pública, ofende ao erário, se 

constitui crime.  

É possível que o advogado tenha trazido à tona essa fala dos Requeridos na tentativa 

de mostrar ao Magistrado que eles agiram de má fé quando passaram a informação aos 

ouvintes, de que o requerente ganhou diárias indevidamente, como fato consumado, sem se 

munirem de provas contundentes. 

Assim, o advogado infere que o objetivo dos Requeridos era mesmo falsear a 

realidade.

Exemplo 6 

§ 7 – Nada contra os trabalhadores rurais que utilizam-se dessa prática como trivial 

em suas atividades mas, evidentemente, o que os requeridos estão fazendo é ligar a 

imagem do autor aos porcos, a lama, a imundícia, o que por si só já é 

suficientemente grave para ensejar uma indenização.

 § 8 - Não só é uma vergonha, é crime, é imoral tal prática, é absurda, é quase irreal 

a perseguição que vem sofrendo os vereadores por parte do requerido em seu 

programa divulgado pela outra requerida. 

O operador mas, como afirma Koch (1998, p.35), “contrapõe argumentos orientados 

para conclusões contrárias”, ou seja, o enunciador apresenta um argumento possível – Nada

contra os trabalhadores rurais fazerem chiqueiros de porcos, e na seqüência opõe-lhe um 

argumento decisivo para conclusão contrária mas, o que os requeridos estão fazendo é ligar a 

imagem do autor aos porcos. 

O Requerente não é trabalhador rural, está sendo comparado a um porco, é um 

argumento próprio, mais forte, que leva à conclusão oposta. 

É também possível perceber que o advogado tencionando imprimir dano à conduta dos 

Requeridos faz uso de palavras do mesmo campo semântico, como porcos, lama, imundícia, 

gerando efeito retórico protelante da argumentação. 

A expressão o que por si só conduz à seguinte conclusão: pelo conteúdo dos 

argumentos narrados que, só por ligar a imagem do autor aos porcos é devida a indenização 
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por dano moral puro... É o corolário do que está sendo apresentado no corpo dos parágrafos 

anteriores e que continuará nos posteriores. 

O operador argumentativo não só ... presente na superfície textual  (mas também), de

forma implícita no interior do fragmento textual no exemplo 06, é responsável por somar 

argumentos a favor de uma mesma conclusão. 

E este articulador pode ser classificado de acordo com Koch (2002b, p. 134), como um 

articulador enunciativo ou discursivo-argumentativo. Não só é uma vergonha, é crime, é 

imoral tal prática – equivale a - Não só é uma vergonha, mas também é crime.

 O operador quase, como afirma Koch (1998, p. 38), aponta para a “afirmação da 

totalidade”, neste contexto, aparece relacionando argumentos numa escala orientada para uma 

mesma conclusão, a que o enunciador pensa ser absurda tal perseguição política, entenda-se 

que através do operador o enunciador vai tecendo argumentos que servem para atestar ao 

Requerente a condição de vítima por completo. 

Exemplo 7 

§ 10 – o autor [..] não foi “à praia” como afirmaram os requeridos, não deu razão 

para que fosse divulgado de forma vexatória fato de sua esfera privada, não estava 

em Currais Novos, não estava na praia, nem tampouco estava em uma fazenda, 

escondido, fazendo um chiqueiro de porcos como fora estrondosamente divulgado. 

§ 11 – Ou seja, há uma completa desproporção entre o que ocorreu com o autor a os 

ataques que sofreu de forma injustificada. Resta claro que todo o programa dos 

requeridos está voltado para a difamação de pessoas públicas, da Câmara de 

Vereadores, do vereador em Currais Novos, do autor. Ou seja, vigora o princípio do 

“falar mal pode porque dá audiência, consertar, não se é permitido de jeito algum”. 

O operador não = nem no texto aparece somando argumentos a favor da seguinte 

conclusão: o Requerente não cometeu erro algum, agiu com lisura, não se utilizou de recursos 

públicos e, portanto, não merecia sofrer o Dano Moral.

O uso do termo explicativo ou seja, na primeira ocorrência deste parágrafo, é utilizado 

pelo enunciador para chamar a atenção do destinatário para a injustiça praticada pelos 
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Requeridos, referindo-se a...uma completa desproporção... nesta passagem não fica claro a 

que referente se dirige a expressão  “completa desproporção.”    

Ou seja, operador discursivo-argumentativo, na sua segunda ocorrência, conclui, 

finalmente, o raciocínio do enunciador: o objetivo do programa não foi elucidar os fatos, e 

sim, atacar os inimigos, confundindo a população e gerando audiência.  

Exemplo 8 

§ 12 – (...) fatos criados pela própria imprensa, com o único fim de prejudicar quem é 

desafeto do repórter ou da própria direção da empresa radiofônica. 

§ 13 - Contudo, não só parte do prejuízo está feito, visto que por algumas vezes, 

desde a segunda quinzena de agosto e todo o mês de setembro de 2003, como 

comprovam as provas a serem acostadas, bem como os meses subseqüentes, em 

várias vezes por dia, através de programas e chamadas sensacionalistas, saíram 

notícias acusando o autor de participar de viagens inventadas com dinheiro público, 

passear na praia e ficar fazendo cercas em chiqueiros de porcos. 

Acostando-nos a Koch (2002b, p.133-134), entendemos ser o item em destaque “um 

articulador enunciativo [...] relacionando os elementos de conteúdo”. Visualizamos, assim, o 

uso da conjunção alternativa ou, operador argumentativo que articula argumentos para 

conclusões opostas, levando-nos a creditar o conteúdo da primeira alternativa para a culpa se 

cristalizar no repórter. O conteúdo da segunda alternativa orienta para a culpabilidade da 

Empresa, tendo por fundo o intuito do enunciador de especular qual o verdadeiro motivo que 

leva os Réus a cometerem o ato delituoso.     

Contudo é um operador argumentativo que marca oposição, uma idéia de 

contrajunção, como afirma Koch (1998, p. 35), (2002a, p.105), (2002b, p.134). Nesse sentido, 

pela seqüência do discurso e pelo lugar que o enunciador reservou para este parágrafo, mais 

satisfatório, seria fazer uso de uma conjunção que estabelecesse uma relação de conclusão ou 

de conseqüência entre as orações como portanto, por isso, logo, assim.

De fato, melhor seria o uso do operador portanto, já que o discurso jurídico pede uma 

articulação argumentativa mais contundente. 
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Ora, na peroração da seção dos fatos, o enunciador deveria retomar a tese apresentada 

nos parágrafos anteriores e por ele desenvolvida no corpo da PI 01, confirmando-a, mas isso 

não acontece, fator este que enfraquece substancialmente a força do argumento.    

Baseando-se em Koch (2002b) registramos, também, nesse fragmento da PI 01, a 

ocorrência bem acentuada dos marcadores de relações espácio-temporais  desde a segunda 

quinzena de agosto e todo o mês de setembro de 2003, [...] bem como os meses 

subseqüentes, em várias vezes por dia.

Petição Inicial 02 

Exemplo 9 

§ 1 - O Requerente [...] é possuidor por si e seus antecessores, da posse, uso e gozo de 

3 (três) hectares de terra [...] Ao Norte com terras [..] e ao Sul com terras do Sr [...] 

§ 2 - O referido imóvel passou a constituir o acervo patrimonial do requerente [..] 

conforme doc nº 13[..] onde desde ainda criança trabalhava com [...]  filhos, todos 

nascidos no referido imóvel, conforme documentos anexos [...] construiu uma

casinha de pau a pique (taipa) e dentro desse mesmo período sempre exercendo suas 

atividades....

Inicialmente, o operador e aparece somando argumento-explicação, idêntico efeito de 

sentido conforme os ensinamentos de Koch (1998). O uso desse operador argumentativo 

explicitado no exemplo 09, fragmento da PI 02 serve como articulador das proposições postas 

objetivando o conhecimento, por parte do Magistrado, da situação jurídica que se encontra o 

autor da ação e explicação do se constitui o objeto da ação, qual seja, situação da posse do 

Requerente, sendo o objeto 3(três) hectares de terra.

Segundo a nomeclatura dos articuladores textuais descrita por Koch (2002b, p.134), 

afirmamos que o operador conforme pode ser classificado como um indicador de relações 

logico-semânticas, uma vez que inicia uma oração subordinada, exprimindo  a conformidade 

do pensamento dessa oração com o da oração principal, ou seja, como o Requerente adquiriu 

o direito sobre a posse. Esse operador aparece com freqüência nos textos forenses, haja vista 

que esse tipo de gênero necessita sempre  recorrer a provas documentais, texto-legal, etc. 

Assim, poderia ele ser substituido por de acordo, como, segundo, etc.
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O operador ainda introduz nesta oração, segundo a proposta de Ducrot (1977, 1987), 

lingüisticamente, um pressuposto, ademais, o pressuposto é um termo jurídico que indica um 

fato ou uma circunstância considerada como antecedente necessário de outro. Vogt (1977, p. 

97) afirma que o elemento ainda “deve ser tratado de um ponto de vista argumentativo, uma 

vez que traz para o interior do enunciado a marca de uma apreciação do locutor.” Nesta 

ocorrência o operador argumentativo ainda infere o pressuposto de que o autor está ali na 

posse há tempos e assim contribui, junto com o operador desde, indicando circunstância de 

tempo para dar força argumentativa ao raciocínio de que o direito de posse do Requerente é 

justo e merece ser protegido. Dessa maneira, pelo uso da expressão desde ainda, pode-se 

claramente ouvir a voz do advogado no interior do texto, manifestando, como conhecedor das 

leis, a ressonância positiva que encontra no Direito a causa por ele defendida. 

O uso da expressão desde ainda criança, para o discurso jurídico, reforça ainda mais o 

direito de posse sobre a terra, devido a referência ao tempo do Requerente na posse, um dos 

requisitos legais exigidos pelo direito e, ainda mais, suscita a função social do imóvel, que 

serviu de lar para duas gerações. De maneira que, o advogado conhecendo o direito, faz 

questão de reforçar a indicação de tempo e faz isso através do marcador de relação espácio-

temporal desde ainda, adequando-se à classificação estabelecida por Koch (2002b, 133). 

 A expressão uma casinha no texto constitui-se de uma estratégia argumentativa 

elaborada pelo enunciador visando obter a benevolência do poder jurisdicional – ora, o uso 

desse substantivo no diminutivo sintético serve para atribuir ao Requerente as características 

da simplicidade, e da fragilidade, da carência da tutela jurisdicional. 

Exemplo 10 

§ 3 - O requerente [...] continuando ainda a exercer a exploração do imóvel, cuja 

posse sempre foi exercida [...] não sofrendo até então, nem esbulho e/ turbação[...] 

§ 5 - Porém há cerca de 10 (dez) dias atrás, os Srs. Demandados [...] dirigiu-se (sic) 

à pessoa do [...] filho do Demandante que se encontrava no roçado que compõe o 

imóvel mencionado, dizendo ao mesmo em TOM AMEAÇADOR, mediante agressões 

verbais, e ainda armados de faca peixeira e um gancho de madeira dizendo: “que 

teria que arrancar todo o seu plantio até o final deste ano [...] 
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Da mesma forma que Koch (2002b), observamos que os marcadores de relações 

espácio-temporais continuando ainda e sempre aparecem, neste exemplo 10, articulando o 

argumento de que o Requerente sempre cultivou a terra em prol de sua sobrevivência e de sua 

família, atingindo não a idéia do lucro da terra, mas da sobrevivência de uma família, que o 

Requerente nunca abandonou o cultivo da posse. 

Continuando com o uso de marcadores indicando circunstância de tempo, temos o 

operador até então que somado ao operador não = nem indicam o argumento de que como o 

Requerente vem exercendo a posse “de forma mansa, pacífica”, até então nunca dantes 

sofrera esbulho ou turbação, assim, o enunciador evoca a conclusão seguinte: o Requerente é 

um homem de bem. 

 O operador discursivo porém mantém, neste passagem, relação de disjunção, 

reiterando a ocorrência relatada por Koch (1998, p. 35). Esse operador transformou a 

seqüência narrativa que vinha ocorrendo, pois falava-se em sossego,  “porém um belo dia os 

demandados  puseram fim a tal realidade quando” Assim, o uso do porém, no texto, gera 

uma expectativa no leitor, uma vez que, previamente, ele já é conhecedor que um fato irá 

acontecer, que mudará a ordem mantida anteriormente, e ainda , esse elemento textual 

aparece no  interior da PI 02 funcionando como uma expressão interjetiva ao mesmo tempo 

que também funciona como operador somando argumentos para uma mesma conclusão. A 

expressão até o final deste ano merece destaque por ser elemento que marca relação espácio-

temporal, como afirma Koch (2002b), de maneira que seu uso denota a importância do pedido 

de medida liminar suscitada na PI 02, almejando despacho imediato para prevenir a 

ocorrência de um dano potencial à Ação proposta pelo Requerente.  

Exemplo 11 

§ 6 - Ademais, é certo que anteriormente aos fatos apresentados em juízo os 

Demandantes(sic), no mês de setembro do corrente ano também ameaçaram o 

Demandante, dizendo “para desocupar a terra”. 

§ 7 - Destarte, percebe-se cristalinamente que os Demandados sempre tiveram e têm a 

intenção de agredir o Direito de Posse que o Autor exercita sobre o Imóvel Rural [..] 

em uma área de três hectares, conforme já especificou anteriormente, isso de forma 

direta e persistente, ademais é tido por todos da circunvizinhança como pessoas 
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violentas e agressivas e não medem esforços para por em prática suas ilicitudes, 

notadamente, nas constantes tentativas de esbulhos e turbações. 

O operador argumentativo ademais, neste fragmento textual, funciona como 

articulador de argumentos. 

Na seqüência da análise, registramos a ocorrência do operador argumentativo também,

que se manifesta como recurso lingüístico responsável por aditar argumentos. Agora, percebe-

se que, na seqüência dos fatos narrados, tudo se encaminha para o enunciador narrar um outro 

acontecimento, com tom ameaçador ainda mais acentuado, o que não acontece, por isso, 

continua-se com o dado e resta no vazio a expectativa do novo.                      

A ocorrência do operador argumentativo destarte, neste fragmento textual, infere uma 

oração na qual se indica a conseqüência do que foi declarado na anterior, fazendo a coesão 

textual avançar, promovendo a progressão da exposição dos argumentos apresentados no 

texto peticional. 

O operador conforme apresenta-se iniciando a oração subordinada, exprimindo  a 

conformidade do pensamento dessa oração com o da oração principal, aparece acompanhado 

do já, operador que indica uma justificativa ou explicação relativamente ao enunciado 

anterior.

O operador e, usado nesta seqüência, conecta argumentos de mesma força e direção da 

orientação argumentativa em harmonia com o ensinamento de Koch (1998, p.32), observando 

que este operador soma “argumentos que fazem parte de uma mesma classe argumentativa”.  

Atentamos para o fato de que, neste caso, na ocorrência do 2º e, posto no § 7, há uma 

inadequação do uso do operador argumentativo e na seqüência deste fragmento textual 

quando aparece introduzindo uma explicação.

Petição Inicial 03 

Exemplo 12 

§ 1 – [...] o requerente trafegava em sua motocicleta com passageiro e foi 

surpreendido por um caminhão [...] o qual transitava em marcha ré e em sua direção, 

tendo quase esmagado o mesmo.
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§ 2 – Destarte, conforme relato do ocorrido [...] em direção do requerente, que 

.sinalizou, buzinou, gritou, inclusive, transeuntes que ali estavam, também gritaram, 

mas não obtendo resposta do descuidado imprudente condutor [...], o requerente e

passageiro, numa situação extrema de emergência saltou da motocicleta... 

notadamente, para evitar ser vitimado. No entanto não conseguiu impedir o destroço 

de seu veículo [...] o que culminou no sinistro ora relatado e na total perda da mesma, 

conforme documentos [...] além de fotografias. 

O operador e está sendo usado, pelo enunciador, na seqüência em análise, objetivando 

conectar argumentos de mesma força argumentativa.  

Já o operador argumentativo quase detentor de grande força argumentativa, aparece 

logo no início da exposição, seguido do adjetivo esmagado, atribuidor de forte valor 

semântico, anunciando de imediato o dano causado e a culpa execrável do Requerido, uma 

vez que o operador quase aponta para a afirmação da totalidade.  

O enunciador faz uso do operador argumentativo destarte iniciando uma oração na 

qual se indica a conseqüência do que foi declarado anteriormente, tendo por finalidade 

avançar a estratégia argumentativa presente na narrativa dos fatos. 

O enunciador também se utiliza do operador conforme  tendo por função estabelecer o

início da oração subordinada [...] conforme relato do ocorrido [...], exprimindo  a 

conformidade do pensamento dessa oração com o da oração principal. 

sinalizou, buzinou, gritou, inclusive, transeuntes – a classe argumentativa usada pelo 

advogado oferece argumento para a mesma conclusão  R  -  a negligência, a imprudência 

do motorista do veículo pertencente à Requerida.  

O advogado assinala o argumento mais forte dessa escala, a partir do uso do operador 

argumentativo inclusive se referindo às pessoas – transeuntes - que nada tinham a perder com 

os fatos ocorridos que, mesmo assim, se mobilizaram para avisar o motorista do veículo mas

não lograram êxito devido à imprudência do mesmo figurada na expressão descuidado

imprudente. Com o uso desta escala argumentativa o advogado, de vez, projeta a prova 

testemunhal que, certamente, apresentará e impõe argumentativamente a culpa do motorista.  



74

Ainda, o enunciador potencializa os fatos que ensejaram a ação pelo uso da expressão 

situação extrema de emergência com o fim de persuadir o Magistrado da culpa do motorista, 

ao mesmo tempo que descreve o  contexto do acidente contemplando também a ação 

impulsiva do autor, que saltou da motocicleta como única alternativa de salvar-se do eminente 

sinistro.

O uso do articulador textual no entanto, como um operador que contrapõe argumentos 

orientados para conclusões contrárias, expõe a idéia de que o autor usou de todos os meios 

possíveis para evitar o sinistro, mas não teve êxito em nenhuma das tentativas. 

Na seqüência, registramos a ocorrência do operador e conectando os argumentos que 

indicam a total perda da motocicleta. O uso da expressão total é relevante na análise ora 

posta, pois indica a proporção do prejuízo do autor, fato que o leva a pleitear a indenização 

por danos materiais e lucros cessantes.

O enunciador faz uso dos operadores conforme e além, o primeiro para exprimir  a 

conformidade do argumento alegado com os documentos apresentados e o segundo operador 

usado para indicar, de forma retórica, mais documentos apensados ao documento peticional 

que comprovam a verdade dos fatos de forma mais contundente, a prova produzida pelas 

fotografias tiradas quando do ocorrido. Assim, o operador argumentativo além aponta um 

argumento probatório mais forte: a fotografia. 

Exemplo 13 

§ 3 - [...] conforme, facilmente se depreende [...]  Ademais, segundo os [...] 

§ 4 - aos clientes e retirar medidas [...] e conforme se pode observar nos croquis do 

[...] e nas fotografias [...] tamanha (sic) foi o prejuízo [...] foi obrigado a usar o 

veículo Já que é médica e atende fora [...] 

O operador conforme, novamente, surge exprimindo a veracidade dos fatos através 

das provas produzidas pelo autor, logo seguido pelo operador ademais articulando

argumentos em prol da conclusão desejada pelo enunciador. 

O operador e aparece seqüenciando o texto, conectando argumentos de mesma força 

argumentativa, sendo seguido pelo operador conforme, que enseja o concatenamento de 

idéias antes já postas.
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Na seqüência, o uso pelo enunciador da expressão tamanha concede às idéias 

articuladas uma majoração do prejuízo sofrido pelo autor, uma estratégia eleita pelo 

advogado, no intuito de garantir a quantia pleiteada pelo autor na petição para a concessão da 

indenização pelos danos sofridos.

O operador já que está sendo usado para explicar e justificar a necessidade de dois 

meios de transporte a serem utilizados pelo autor e sua esposa, ele construtor e ela médica, 

vez que assumem profissões que exigem dois transportes distintos para viajarem a municípios 

vizinhos.

Com essa afirmação, desde já o advogado se antecipa em desejar reter qualquer 

alegação da Requerida na desconstrução do pedido dos lucros cessantes, já que o autor 

continuou motorizado por possuir em casa, também, um automóvel. Daí a necessidade da 

informação prestada pelo advogado.   

Petição Inicial 04 

Exemplo 14 

§ 1. O autor recebe pouco mais de um [...] com isso não [...] 

§ 2. Por não preencher[...].o requerente fica obrigado a fazer [...] e é o que faz todo 

ano.

§ 3. Seguindo rigorosamente a risca [...] que para sua surpresa, foi mostrado que o 

mesmo já estava dispensado[...] 

Na seqüência da análise, o operador argumentativo pouco mais se constitui de uma 

expressão argumentativa forte demonstrando quantidade de renda negativa do Requerente 

para declarar IR25, uma vez que a expressão em análise, como atesta Vogt (1977, p. 82), 

implica dizer que “a possibilidade de construir uma argumentação a partir de um pouco está 

determinada na direção de muito, contrariamente a pouco, cuja direção progressiva é nada.” 

(grifo do autor).

Avançando na análise do texto-documento registramos a ocorrência dos operadores 

argumentativos com isso e por não, entendendo que o uso destas expressões neste documento 

25 Imposto de Renda. 
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indica relação causal manifestada no domínio epistêmico,marca a causa de uma crença ou 

conclusão,  cabendo na classificação exposta por Neves (1999a, p. 463). Assim, inferimos que 

o conhecimento do falante de que é necessário ter uma renda anual de certa quantia, sendo 

este o fator que habilita o individuo a obrigar-se a contribuir com o IR, é a causa da conclusão 

de que o Requerente está desobrigado a declarar IR, uma vez que tem rendimento menor que 

o descrito em lei.

 e é o  que... o valor semântico do operador e usado  nessa seqüência é de conclusão, 

essa afirmação encontra-se em harmonia com ocorrências encontradas por Camacho (1999, p. 

397). Assim, esse operador poderia ser parafraseado perfeitamente por um operador 

tipicamente conclusivo, como “portanto.”  

A expressão usada no texto rigorosamente a risca fornece elementos para 

estabelecermos seu sentido anunciando rigidez com rigor e, a risca, é uma expressão 

popularmente usada na modalidade falada para indicar a forma do rigor usada por alguém na 

efetivação de determinada atividade. 

O operador argumentativo que, usado para introduzir explicações desejadas pelo 

advogado, sendo esse mesmo operador o responsável pela movimentação dos argumentos 

dentro do texto, usado de forma abundante quando da produção do texto.

 O operador argumentativo já, nesta seqüência, indica mudança de estado, o 

Requerente pensava que se encontrava no grupo de pessoas que precisava fazer a declaração 

de isento, quando na verdade, seu status era outro, estava dispensado da obrigação.

Exemplo 15 

§ 4. [...] solicitou que fosse... [...] informava que o mesmo... [...] e recebeu... [...] 

informando o que...

§ 5. [...] e solicitou [...] e dados [...] que mesmo...  [...] e participação ativa na 

empresa.

§ 6. Além disso ficou...
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Nos parágrafos 4 e 5 percebemos a presença dos operadores e e que conectando 

argumentos que levam à descrição do fato absurdamente acontecido com o autor 

encaminhando-se para o pedido de indenização por danos morais. A presença desses 

operadores no corpo do texto é recorrente, o que denota uma certa transposição do discurso 

falado para o discurso escrito. 

O operador argumentativo além disso caracteriza-se como responsável por introduzir 

um argumento decisivo, apresentado como um acréscimo.  

Exemplo 16 

§ 7. [...] primeiro porque são pessoas pobres e não dispõem de verbas se quer para 

conseguir sobreviver, quanto mais para abrir qualquer empresa, e segundo porque 

[...] 

§ 8. [...] que em NENHUM momento autorizou ou se quer deu seus documentos[...] 

§ 9. Assim, diante de tal abuso e má-fé cometidos... [...] e a justiça aplicada...  ...e

obrigar aos mesmos[...] 

Maingueneau (1996, p. 170) classifica os organizadores textuais primeiro porque [...]

segundo porque como “marcadores de integração linear”, pois, para este autor, esses 

marcadores “estruturam a linearidade do texto” organizando-o em uma “sucessão de 

fragmentos complementares que facilitam o tratamento interpretativo.”  

O uso das expressões primeiro porque [...] segundo porque constitui-se recurso 

lingüístico-argumentativo marcando a formulação de um raciocínio argumentativo por meio 

de enumeração. O enunciador abre a seqüência de elementos de convencimento que 

apresentará, e – desde logo, ao inaugurar a contagem, deixa claro que, de fato, o Requerente 

não preenche os requisitos para constar como declarante de IR, que foi vítima da Requerida, 

que ela usou seus dados indevidamente, tornando-o pessoa jurídica de direito, sem nunca o ter 

sido de fato, que o Requerente desconhecia por completo tal transação, motivo de toda sua 

preocupação e desespero, portanto lhe é devido indenização por danos morais. Há uma 

evocação valorativa na enumeração posta no texto por via do recurso ora salientada. Isto 

reforça o argumento trazido pelo enunciador. 
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Outro recurso utilizado pelo advogado constitui-se das expressões se quer (sic)... 

quanto mais que evidenciam o desprovimento de condições financeiras do Requerente de 

prover seu próprio custeio quanto mais vir a ser sócio de empresa registrada. O recurso 

lingüístico usado figura como uma orientação para a exclusão total, o Requerente não teria 

condições financeiras jamais de realizar ações do tipo mencionadas no corpo do texto, com 

certeza, ele foi vítima da Requerida. O uso do operador se quer (sic) orienta para a negação da 

totalidade permitindo, assim, seu encadeamento com quanto mais.

O operador argumentativo nenhum tem escala orientada no sentido da negação total, é 

uma afirmação significativa para o documento analisado, visto que – mais uma vez – restringe 

a possibilidade do Requerente ter realizado tal transação, ou colocado à disposição seus dados 

para a Requerida deles fazer uso. Para excluir de vez tal possibilidade, o advogado ainda faz 

uso do operador argumentativo ou se quer, indicando várias circunstâncias, como afirma 

Pezatti (1999, p. 431), ou seja, que o Requerente em nenhum momento, ou situação autorizou 

a Requerida a efetuar transação descrita no documento.  

Neste recorte textual, o operador argumentativo assim realiza a função de introduzir 

conclusão relativa aos argumentos apresentados nos enunciados anteriores. Já o operador e,

nesse caso, cumpre sua função tradicional de aditivo. 

Exemplo 17 

§ 10. Outrossim, a situação acima narrada demonstra que não se trata... ...gerando 

transtornos, angústia, estresse constante e abalos... 

§ 11. Portanto...  ...assim como indenizá-lo... 

O operador argumentativo outrossim é usado para aditar argumentos ao mesmo tempo 

que proporciona a seqüência  do texto e aparece seguido do operador que, gerando a 

movimentação da argumentação. Estes operadores de seqüencialização têm por função 

exprimir a ordenação relativa ao estado de coisas a que fazem referência.   

O advogado faz uso de uma seqüência de adjetivos criando sonoridade e ritmo 

próprio, de forma simultânea o uso desses adjetivos faz a argumentação progredir por meio da 

tentativa de persuasão, haja vista que são adjetivos que denotam emoção, sentimentos de 

ordem valorativa e, portanto, pessoal, não se manifestam na razão. 
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Fechando a “seção dos fatos”, o advogado faz uso do operador portanto, que introduz  

a conclusão da sua argumentação, pedindo a exclusão do nome do Requerente da suposta 

empresa. O operador assim como aparece conectando este enunciado com o próximo que é a 

devida indenização. Assim, o advogado conclui a primeira parte da exordial.  

Petição Inicial 05 

Exemplo 18 

§ 1. ...que o requerente ...e que sempre primou... ...por ser este um de seus maiores 

patrimônios.  

§ 2. ...tendo logo em seguida... 

 § 3. ...percebeu que havia uma comunicação... 

O advogado começa a tecer sua pretensão desde o início da peça, movimenta-se 

através do operador que, sendo este propulsor da construção argumentativa, usando também o 

e para somar os argumentos seqüenciando-os. Sempre surge no texto mostrando a conduta 

imaculada do Requerente. O advogado antecipa, pelo uso da expressão por ser este um de 

seus maiores patrimônios, além do título, obviamente, que vai tratar de danos morais.

O operador argumentativo logo não funciona neste recorte textual como destinado a 

abrir um encadeamento de natureza conclusiva, e sim, como elemento seqüenciador. 

Novamente, o enunciador usa que conectando argumentos. 

Exemplo 19 

§ 4. Curioso e ansioso com tal informação... ...e para seu espanto... ...que o limite... 

          § 5. Urge ressaltamos (sic) que o autor jamais possuiu conta bancária na instituição, 

ora requerida nem muito menos...

         § 6. Destarte, o autor... ...de tal incidente e o resguardo... 

 Os adjetivos curioso e ansioso mostram-se carregados de intencionalidade, pela qual o 

enunciador pretende descrever o estado emocional do Requerente no momento que foi 

chamado pelo funcionário da agência bancária, ao mesmo tempo que prepara para o estado 



80

emocional posterior do Requerente, ao saber que seu nome constava no rol dos inscritos no 

SPC26.

 O uso da expressão e para seu espanto mostra a surpresa que o Requerente recebeu a 

informação que enseja o pedido de danos morais.

O advérbio jamais somado ao operador argumentativo nem muito menos apresentam  

uma relação de exclusão, de negação. No contexto em que aparecem, atuam como marcadores 

de exclusão, isto é, o Requerente nunca possuiu relação jurídica qualquer com a Requerida. 

O operador argumentativo destarte segue seqüenciando os argumentos e retomando os 

argumentos anteriores. O uso do e também dá seguimento ao texto, direcionando a 

argumentação. 

Exemplo 20 

§ 7. [... ] que uma pessoa...  ...conta corrente e fazer compras com os documentos 

 do autor, muito embora não soubesse... [...] pois jamais saíram de seu poder. 

     § 8. Não obstante...   [...] não pode o autor sofrer... 

Pelo uso do operador muito embora não observa-se a manifestação da relação de 

concessão, o Requerente confessa não ter explicações de como terceiros poderiam ter posse 

de seus documentos pessoais.  

Ainda, neste parágrafo, o enunciador faz uso do operador argumentativo explicativo 

pois jamais, mostrando uma  possível explicação por parte do Requerente do que 

possivelmente ocorreu, retirando, assim, em parte a responsabilidade da Requerida pelos 

danos causados à sua pessoa, enfraquecendo, assim, a argumentação peticional. 

 O operador em destaque não obstante contrapõe argumentos orientados para 

conclusões contrárias. Assim, o Requerente afirma que apesar de estelionatário ter firmado 

relação jurídica com a Requerida, usando seu nome, não pode ele sofrer todos os prejuízos.

26 Serviço de Proteção ao Crédito. 
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 Dessa maneira, inicialmente, o enunciador no corpo da argumentação isenta a 

Requerida das responsabilidades, mas na seqüência afirma que não pode o autor sofrer... se a 

Requerida não usou de cautela para evitar a fraude.   

Essa estratégia argumentativa enfraquece a argumentação que deseja o convencimento 

do magistrado em relação à reparação pecuniária, mas dá margem ao pedido de declaração de 

inexistência de débito. 

  Nesse recorte textual, o advogado faz uso do esquema posto por Ducrot (1977), onde 

o enunciador utiliza um argumento para uma conclusão R e na seqüência introduz um 

argumento decisivo orientando conclusão contrária. 

Exemplo 21 

§ 9. Ademais, o autor... ...ficando extremamente surpreso e indignado quando... 

 § 10. [...] a inverídica e injusta... [...] situação extremamente danosa, uma vez que,

devido o mesmo ainda ser estudante, muito freqüentemente se utiliza dos benefícios 

da compra em crediário... 

 § 11. Bate, desta forma... ...para ver reparados os danos morais sofridos e ver 

declarada a inexistência dos débito (sic). 

 O operador argumentativo ademais, usado nessa seqüência, soma argumentos fazendo 

o texto avançar.

O adjetivo indignado manifesta uma estratégia usada desde o início da peça cujo 

objetivo é atribuir ao Requerente toda probidade possível e ao mesmo tempo atribuir à 

Requerida toda a responsabilidade do evento que deu motivo à propositura da ação.

Uma vez que constitui-se recurso lingüístico de função explicativa da qualificação do 

Requerente – estudante – ainda,  marcador de pressuposição lingüística, indicando que ele 

não tem profissão, é estudante, definitivamente, não dispõe de verba própria, não exerce 

trabalho algum, portanto, íntegro como é, não realizaria negócio jurídico de valor alto como o 

efetivado em seu nome com a Requerida, que não dispõe de recursos para compras à vista, 

pois a expressão muito freqüentemente indica constância de compra no crediário, a expressão 
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mencionada é importante na argumentação, pois informa as condições financeiras que  o 

Requerente dispõe para realizar negócios.

A “seção dos fatos” encerra-se com a expressão desta forma, finalizando, concluindo 

a argumentação e narração dos fatos. 

Este operador sintático-argumentativo apresenta-se a partir de uma inferência. Nos 

parágrafos precedentes há narrativa dos atos e fatos que culminaram com o ajuizamento da 

ação. Assim, a expressão visa a sustentar que a pretensão do Requerente (receber indenização) 

não é sem motivo. Seu valor argumentativo está no suporte prévio que se dá ao que se está 

propondo.

A expressão pode ser também tomada para alcançar uma justificativa: a pretensão do 

Requerente não é de caráter monetarista, mas tem como base os danos que lhe foram impostos 

pela Requerida. 

6.2 Índices de Modalidade 

Petição Inicial 01 

Exemplo 22 

§ 2 – [...] irregularidades sabidamente não existentes [...]

§ 7 – Nada contra os trabalhadores rurais [...] mas, evidentemente, o que os 

requeridos estão fazendo é (...) o que por si só já é suficientemente grave para

ensejar uma indenização.

Neste ponto, verificamos o uso da modalidade, sabidamente que conforme Koch, 

(1998), corresponde à oração modalizada ‘todos sabem que as irregularidades não existem’, 

onde ao conteúdo proposicional foi acrescentada a indicação da modalidade sob a qual ele 

deve ser interpretado, seu uso enfatiza a publicidade dos atos dos vereadores, assim como 

resta analisar o uso de advérbio de negação para atribuir à ação dos Requeridos um valor 

retórico. A pretensão do enunciador é dar à atitude da oposição um caráter negativo, ou – no 

mínimo – de ineficácia, haja vista que por pressuposição entende-se a lisura com que os 

vereadores agem ao exercerem suas funções, de honestidade pública e notória. 
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Ora, podemos evidenciar o uso que o advogado faz, neste contexto, dos articuladores 

textuais sabidamente, evidentemente e suficientemente a partir do que sustenta Koch (2002b, 

p. 135-136) ao afirmar que “esses articuladores ‘comentam’, de alguma forma, a própria 

enunciação”. Fundamentada nesta autora, classificamos os articuladores textuais como 

modalizadores epistêmicos “que assinalam o grau de comprometimento/engajamento do 

locutor com relação ao seu enunciado, o grau de certeza com relação aos fatos enunciados.”  

Exemplo 23

§ 11 - Resta claro que todo o programa dos requeridos está voltado para a difamação 

§ 12 – A justiça tem o dever de impedir que [...]

Resta claro é uma expressão modalizadora apontando a argumentação que leva o 

destinatário a acreditar que todo o programa dos Requeridos é falso. 

As modalidades deônticas, no texto jurídico, aparecem sempre subjacentes. Dever é 

um verbo auxiliar modal que, aqui se apresenta significando obrigação, apontando para a 

seguinte orientação argumentativa: a instância judicial tem a obrigação de resolver o impasse 

criado pela conduta delituosa dos Requeridos. 

Petição Inicial 02 

Exemplo 24 

§ 6 - Ademais, é certo que anteriormente aos fatos apresentados em juízo[...]

Percebe-se claramente que, ao conteúdo proposicional, foi acrescentada a indicação da 

modalidade do tipo verbo+adjetivo, como atesta Koch (1998), influenciando na interpretação 

do texto. A expressão em destaque é certo corresponde à forma “certamente”. Esse 

modalizador pertence à classificação estabelecida por Koch (2002b, p.136) sustentando que os 

modalizadores epistêmicos “assinalam um grau de [...] certeza com relação aos fatos 

enunciados, ou ainda pertencem estes modalizadores ao grupo que Bronkart (1999) denomina 
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de “modalizações indicadas pela lógica”, em que os elementos de seu conteúdo são avaliados 

do ponto de vista de suas condições de verdade. 

Assim, evidencia-se o nível do comprometimento do enunciador com os fatos 

relatados.

Exemplo 25 

 § 7 - Destarte, percebe-se cristalinamente que os Demandados [...]

[...] suas ilicitudes, notadamente, nas constantes tentativas 

[...] onde deverão serem ouvidas as testemunhas [...] 

As expressões modalizadoras epistêmicas percebe-se cristalinamente e notadamente

na classificação apontada por dizer de Koch (2002b), aqui, sinalizam para a certeza da ameaça 

do esbulho e turbação iminentes. 

A modalidade deôntica deverão, como atestam Koch (2002b) e Bronckart (1999), 

aponta o grau de imperatividade/facultatividade atribuído ao conteúdo proposicional.  

Portanto, dever é um verbo auxiliar modal que, aqui se apresenta significando obrigação, 

apontando para a seguinte orientação argumentativa: a verdade dos fatos virá à tona, através 

da prova testemunhal. 

Petição Inicial 03 

Exemplo 26 

§ 2 – [...] o requerente aguardava pacientemente [...] quando inesperadamente [...] 

tragicamente em direção do requerente, que insistentemente (...) notadamente, para 

evitar ser vitimado. 

O advogado se utiliza de um número razoável de locuções adverbiais, todas, 

percebidas no corpo do texto, objetivando ressaltar a surpresa do Requerente pelo acontecido, 
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que se deu de forma inesperada e, conseqüentemente, o dano causado. Simultaneamente, com 

essa estratégia argumentativa, o advogado também revela a conduta ilícita, ainda que não 

intencional da parte Requerida e vai construindo a argumentação progressivamente através 

das locuções adverbiais apresentadas de forma seqüenciada, produzindo, assim, uma certa 

sonoridade harmônica entre os recursos lingüísticos usados. 

Podemos classificar, seguindo indicações de Koch (2002b), os modalizadores

pacientemente, inesperadamente e tragicamente como “atitudinais ou afetivos”, ou ainda 

como classifica Bronkart (1999), como “modalizações apreciativas”, uma vez que o 

Enunciador avalia aspectos do conteúdo temático a partir do seu mundo subjetivo, emitindo 

juízo de valor da perspectiva de quem  avalia.

A forma modalizadora  notadamente  mais uma vez confirma sua classificação como 

modalizador epistêmico, mostrando o engajamento do enunciador frente ao texto por ele 

apresentado.

Dessa maneira, entendemos que a análise do posicionamento do sujeito enunciador 

frente ao dito ou ao modo de sua enunciação permite estabelecer graduações diferentes de seu 

engajamento ou de seu afastamento em relação ao que afirma. 

Exemplo 27 

§ 3 – É de se notar [...] facilmente se depreende [...]   

§ 4 –[...] se pode observar nos [...] foi obrigado a usar o veículo [...] 

A expressão destacada acima é  de se notar revela a intenção do advogado em inculcar 

no magistrado a certeza da culpa da parte Ré pelo sinistro através da interpretação da perícia 

realizada no local, mas a expressão ‘é de se notar’ não gera certeza e sim possibilidade, 

melhor seria a escolha da expressão ‘percebe-se’, ‘com certeza’ foi o motorista responsável 

pelo sinistro porque agiu com imprudência.  

A modalização facilmente está lexicalizada sob a forma de uma locução adverbial e 

através dessa modalidade o advogado da parte Requerente orienta para o fato de que é claro, 

certo, ver pela perícia a confirmação da responsabilidade pelo sinistro ser do motorista da 

parte Requerida.
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 A expressão se pode observar orienta para a certeza do prejuízo material sofrido pelo 

Requerente, sendo o argumento para pleitear os lucros cessantes, acrescente-se a isso o fato 

de, devido ao sinistro, ele se vê obrigado a usar o veículo da esposa para exercer sua 

profissão, idéia expressa pelo uso da modalização deôntica  foi obrigado.
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Petição Inicial 04 

Exemplo 28 

§ 3. Seguindo rigorosamente [...] estava dispensado [...] 

§ 4. [...] estava dispensado [...] 

A expressão modalizadora rigorosamente busca a totalidade, o que se infere que a 

estratégia pensada pelo enunciador encontra-se em fazer uso abundante de locuções 

adverbiais, objetivando a explicitação de sentimentos e ações extremas, como rigorosamente,

totalmente, tragicamente, facilmente, tendo por finalidade a persuasão e convencimento do 

magistrado, enfatizando a má fé com que agiu a parte Requerida, direcionando a 

argumentação para conclusão de que é devido reparação pecuniária por danos morais ao 

Requerente da ação em virtude da conduta ilícita da parte Requerida. 

A modalidade lexicalizada estava dispensado constituída do verbo estar + particípio 

passado do verbo dispensar, é um importante elemento na construção do texto, uma vez que 

proporciona a informação prestada pelo Requerente um certo movimento, indicando que essa 

informação não mais procede, haja vista que, de fato, em outro intervalo de tempo, soube 

mesmo que não estava dispensado de declarar IR. 

Exemplo 29 

§ 7. O autor ficou totalmente desesperado[...] 

§ 9. [...] pela empresa ré, não resta alternativa[...] obrigar aos mesmos [...] 

A argumentação neste ponto se dá pela modalização. Sendo totalmente uma afirmação 

significativa para a peça em análise, visto que – mais uma vez – o advogado traz uma 

expressão de valor semântico radical, demonstrando o sentimento extremo causado pelo dano 

sofrido pelo Autor da ação

O termo desesperado ressalta a condição em que o Requerente se viu, em decorrência 

da sua situação financeira de fato: de não dispor de recursos nem para com suas despesas 

pessoais quanto mais para figurar como sócio de uma empresa com participação social de 2% 

somado à participação ativa. O recurso lingüístico usado reforça a importância que o 
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enunciador atribui à conduta da Requerente, direcionando o raciocínio do magistrado, a fim 

de caracterizar de vez a má fé com que agiu a Requerida. 

O operador argumentativo não resta denota uma expressão conclusiva, fundamental, 

já que marca a decisão a que se chegou: a indenização por dano moral. 

A expressão deôntica obrigar designa pela modalidade à parte Requerida que faça a 

retirada do nome do Requerente da citada empresa lhe imputando uma obrigação-de-fazer, 

além de proporcionar indenização pecuniária pelos alegados danos sofridos.

Petição Inicial 05 

Exemplo 30 

§ 1. Inicialmente, é de bom alvitre esclarecer que o requerente [...] 

           § 3. [...] requisitando o comparecimento do autor [...] 

Inicialmente é uma marca lingüística que expressa um raciocínio argumentativo 

seqüenciado, onde, o advogado apresenta em ordem os elementos de convencimento que 

apresentará, expondo a situação de formação, pessoal e financeira do Requerente – estudante 

universitário – daí podem ser ativados os seguintes “frames”: não possui situação financeira 

definida, não trabalha, não se mantém por si só. Essa informação constitui ponto de partida 

favorável ao Requerente. 

é de bom alvitre esclarecer que é uma expressão modalizadora indicando que 

argumentação apresentada contém toda a verdade dos fatos, que, embaçados estão, mas 

depois das devidas razões apresentadas restarão ao julgador a “pura verdade”. 

A modalidade presente é expressa pelo verbo requisitar, no sentido de ordenar, emitir 

um comando, através da autoridade da instituição bancária, impondo uma obrigação para o 

Requerente: apresentar-se no setor devido, para, de viva voz, receber comunicado da sua 

situação para com a instituição. Na verdade, a argumentação, através da modalidade usada, 

serve de indicador para mostrar ao magistrado o constrangimento suportado pelo Requerente.  

Exemplo 31 

§ 7. É evidente que uma pessoa [...]   
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 § 8. [...] não pode o autor sofrer[...] todos os prejuízos [...] devendo o requerente ser 
[...] 
 § 9. [...] ficando extremamente surpreso [...] 

Verifica-se aqui o uso de expressão É evidente que carregada de intencionalidade,

modalizador epistêmico pelo qual o enunciador pretende inculcar no magistrado, que seu 

cliente não teve culpa alguma, mas alguém se passou por ele, estabelecendo vínculo 

contratual com a Requerida. 

Verbo deôntico poder expressando não dever/dever. Essa modalidade urge determinar, 

pelo convencimento, que o magistrado conceda ao Requerente indenização pecuniária pelos 

danos sofridos. 

A expressão todos constitui-se modalidade que indica totalidade. 

O modalizador extremamente, também, indica totalidade, ensejando que o Requerente 

nem desconfiava do fato que estava acontecendo, por lhe parecer tão absurdo vê seu nome 

envolvido em negócio que não podia, devido a sua condição financeira, realizar.  

O modalizador extremamente encontra-se inserido no grupo classificado por Bronkart 

(1999) como modalizador apreciativo, atestando o engajamento do enunciador, denunciando 

seu envolvimento emitindo parecer advindos do seu mundo psicológico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Ciência do Direito não pode existir numa dimensão exterior à linguagem, haja vista 

que esta faz uso de uma linguagem jurídico-técnica, subordinada a regras que levam a uma 

rigorosa definição de conceitos; por sua vez, o direito positivado na sua práxis,

particularmente, no âmbito do processo judicial, traz a linguagem técnica, mas também se 

utiliza na produção de textos jurídicos, de algo que já é linguagem anteriormente, a fala 

empregada pelas pessoas no cotidiano. Foi necessário, neste trabalho de pesquisa, 

desenvolvido no domínio dos estudos da linguagem, delinear as teorias lingüísticas vindas 

deste campo, salientando principalmente as relações entre elas com o direito, objetivando 

descrever, analisar e interpretar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos lingüísticos 

da argumentação, especificamente, operadores argumentativos e modalizadores na seção “dos 

fatos” do gênero discursivo Petição Inicial. 

Para que estes objetivos fossem cumpridos foi preciso estabelecer uma relações entre a 

Lingüística Aplicada e o Direito a partir do enfoque da Semântica Argumentativa. Dessa 

maneira, dedicamos-nos a examinar a noção de conectivos empregada pela gramática 

tradicional e pela Semântica Argumentativa, assim como retomar os estudos sobre os 

elementos modalizadores que acabam revelando o modo como o enunciador se posiciona face 

ao que escreve; definir a Petição Inicial enquanto gênero discursivo, explicitando suas 

principais características, sua estrutura composicional e como dispõe o Código de Processo 

Civil acerca dos dispositivos que devem estar presentes quando da produção do texto 

peticional, enfim, procuramos rever aspectos básicos do direito processual.

Centrado na Semântica Argumentativa, este trabalho se constituiu a partir de um 

diálogo enriquecedor com a lingüística textual, pelo uso de conceitos estruturados no seu 

interior e, com a Pragmática, na busca do sentido efetivo das expressões usadas nos textos que 

foram o objeto de pesquisa. 

Igualmente, valioso foi aliar conhecimentos da ordem da Análise do Discurso, haja vista 

que consideramos as condições de produção dos documentos analisados para efetuar nossa 

análise.

Cinco Petições Iniciais foram selecionadas para que, com base nos pressupostos 

reunidos, fosse realizada a análise. Dessa maneira, foi possível observar, tendo em vista os 
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objetivos propostos por este trabalho, que os recursos lingüísticos da argumentação 

constituem-se elementos indispensáveis à construção do tecido textual, de forma geral, e, 

especificamente, em textos produzidos no universo jurídico, mais precisamente na Petição 

Inicial. Assim, destacamos com excelência, quando no âmbito da argumentação jurídica, o 

uso dessas marcas lingüísticas pelos advogados. 

Destarte, situamos, particularmente, uso dos operadores argumentativos no corpo do 

texto jurídico, servindo a diversas funções, ora como indicadores de pressuposição, ora como 

elemento propulsor do avanço progressivo dos argumentos postos, ou ainda somando 

argumentos, indicando assim, uma determinada conclusão, ou introduzindo referentes em um 

bloco de argumentos, fato esse, que, faz ruir o modo como a tradição gramatical concebe 

esses elementos, tidos como conectivos sem implicações importantes. Assim, os construtos 

teóricos advindos da Semântica Argumentativa se adequaram com exatidão a esta proposta de 

trabalho.

Percebemos que, dar consistência aos argumentos apresentados, os advogados 

recorrem, também, a outros recursos lingüísticos como, por exemplo, o uso de índices de 

modalidade, importantes na construção da argumentação, pois influenciam no modo de dizer, 

estabelecendo sentido e intenção, visando à adesão a tese pretendida.  

Dentre as marcas lingüísticas da argumentação usadas por advogados nos textos 

analisados merecem destaque os indicadores modais, os quais são usados nas suas várias 

formas de expressão, a exemplo da presença de orações modalizadoras como ...é evidente 

que, ...se pode observar que, ...sabidamente (todos sabem que...), os auxiliares modais como 

os verbos poder, dever, haja vista o caráter deôntico do domínio discursivo que serve de 

background à produção desse gênero textual, fato que  mostra a relevância de estudar o modo 

como as coisas são ditas, para alcançar a pretensão de quem produz certo discurso. 

Observamos, contudo, que nos textos produzidos pelos advogados o emprego dessas 

marcas lingüísticas nem sempre ocorre de forma adequada, como, por exemplo, uso de

operador argumentativo veiculando idéia de contrajunção, utilizado para o fechamento da 

seqüência do discurso, quando satisfatório seria o uso de um operador que estabelecesse uma 

relação de conclusão ou de conseqüência. Isso evidencia que o uso correto dessas marcas 

lingüísticas por advogados nem sempre acontece de forma adequada, consciente.    
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 Mister se faz atentar para o fato de que, no domínio do direito, há conseqüências 

processuais a má redação dada ao texto jurídico peticional, podendo ocasionar despacho 

desfavorável ou ser o texto considerado inepto, inclusive, é uma exigência presente também 

nas sentenças e acórdãos, sob pena de sobre eles recaírem o recurso de embargos 

declaratórios. Dessa maneira, o mau uso de recursos lingüísticos, má escolha do vocabulário, 

conhecimento lingüístico deficiente, além de ocasionar o já dito, contribui para uma imagem 

maculada do profissional.   

Os textos analisados mostraram também que é possível desvendar, através dos 

recursos lingüísticos, as estratégias argumentativas empregadas pelos autores para 

convencimento do magistrado e que a linguagem no universo jurídico assume natureza mista, 

quando necessário, faz uso de linguagem técnica na descrição de fatos e atos, tendo em vista o 

rigor lingüístico do direito enquanto ciência, simultaneamente, também se utiliza de 

expressões usadas em largo uso pelos falantes no cotidiano.   

Ademais, esse trabalho explicita a construção lingüística da argumentação jurídica, no 

gênero Petição Inicial, servindo também como suporte a investigações em outros gêneros 

textuais jurídicos ou não, pois, esta análise torna possível enxergar o modo como o 

enunciador procede à organização textual, fazendo predominar a orientação da argumentação 

em busca de uma determinada conclusão, tornando evidente que a linguagem é mais que um 

sistema de signos, que ela permite ver além do limite das palavras e enunciados. Assim, este 

trabalho possibilita a percepção da estratégia discursiva eleita pelo enunciador.

Consideramos, destarte, que os recursos lingüísticos estudados fazem parte de um 

grupo de fatores constitutivos no sentido dos enunciados que orienta a argumentação em 

busca de decisão favorável à causa pretendida. Dessa maneira, evidenciamos que a progressão 

do texto efetiva-se nas articulações da argumentação, que, por conseguinte, esta mostra-se 

como um importante elemento coesivo do texto. 

Por conseqüência, é legítimo afirmar que as categorias analisadas, quando usadas, 

adequadamente, são elementos que engendram manobras argumentativas de eficácia no texto 

jurídico, sendo peças fundamentais, atribuidoras de força argumentativa, fazendo o discurso 

avançar, não só o jurídico, mas aquele produzido em qualquer domínio do conhecimento. 
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Por todo o exposto, asseveramos que a pesquisa realizada objetivando a aplicação de 

princípios teóricos da Semântica Argumentativa, na análise do texto jurídico, contribui para 

melhor compreensão e produção deste gênero textual, constitui-se guia balizador para uso por 

parte dos profissionais do Direito. Afirmamos ainda, que, nosso trabalho por ultrapassar o 

terreno do estritamente lingüístico se estendendo ao domínio da ciência jurídica, passa, assim, 

a estabelecer intercâmbio interdisciplinar cujos efeitos poderão ser benéficos à compreensão e 

melhor desempenho quando da produção dos discursos. 

 Portanto, quando da produção do texto jurídico eficaz, os operadores do direito, 

devem buscar ultrapassar os conhecimentos da língua enquanto sistema, ampliando-se para 

alcançar o conhecimento de dispositivos imbricados em sua estrutura que orientam a 

argumentatividade dos discursos. Este trabalho evidencia o empreendimento realizado pelos 

pesquisadores da lingüística aplicada preocupados em contribuir para melhorar a 

compreensão da linguagem e o seu funcionamento na sociedade.    
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