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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como propósito identificar e descrever o fenômeno da representação 

discursiva da vítima e do réu no gênero sentença judicial. A pesquisa insere-se no âmbito 

teórico geral da linguística textual e, mais especificamente, na análise textual dos discursos 

(ATD), teoria desenvolvida por Jean-Michel Adam ([2008] 2011). A noção de representação 

discursiva proposta pela ATD constitui um dos aspectos mais importantes da dimensão 

semântica do texto e é complementada nos trabalhos de Grize (1990, 1996) a partir da noção 

de esquematização. Nessa perspectiva, o trabalho é orientado pelos estudos da linguística do 

texto, com Koch (2012, 2005, 2004), Marcuschi (2012, 2008, 2005), Rodrigues, Passeggi e 

Silva Neto (2010, 2012, 2014); do gênero, com Bazerman (2005), Bakhtin (1992); e do 

discurso jurídico, com Capez (2012), Pimenta (2007), Lourenço (2013) e Gomes (2014). 

Metodologicamente, é uma pesquisa documental, apresentando um caráter qualitativo, 

descritivo e orienta-se pelo método do raciocínio indutivo-dedutivo. O corpus é constituído 

por uma sentença judicial, de natureza penal, coletado eletronicamente do sítio do Tribunal de 

Justiça de São Paulo – Poder Judiciário, em Consulta de Julgados de 1° Grau, com a temática 

da violência contra a mulher. Os procedimentos de análise utilizaram as categorias semânticas 

da representação discursiva, como a referenciação, a predicação, a modificação e a 

localização espacial e temporal. Os resultados focalizaram a construção da representação 

discursiva dos sujeitos (vítima e réu) a partir de PdV de enunciadores distintos, que podem 

aproximar-se ou distanciar-se de acordo com a orientação argumentativa do texto. Assim, 

diante da importância social do texto forense e, em especial, da sentença judicial na vida dos 

cidadãos, foi possível perceber a relevância em desenvolver pesquisas que abordem o estudo 

da dimensão semântica do texto, principalmente na construção das representações dos objetos 

de discurso. 

 

Palavras-chave: Análise textual dos discursos. Representação discursiva. Sentença judicial. 

Gênero jurídico. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to identify and describe the phenomenon of discursive representation of 

victim and defendant in court judgment genre. Researchis part of general theoretical 

framework of text linguistics and more specifically in textual discourse analysis (ATD) theory 

developed by Jean-Michel Adam ([2008] 2011). Discursive representation notion proposed by 

ATD is one of the most important aspects of semantic dimension of the text, being 

complemented in the work of Grize (1990, 1996) from schematization notion. In this 

perspective, this work is guided by studies of text linguistics with Koch (2012, 2005, 2004), 

Marcuschi (2012, 2008, 2005), Rodrigues, Passeggi and Silva Neto (2010, 2012, 2014), with 

genre Bazerman (2005), Bakhtin (1992) and the juridical discourse with Capez (2012), 

Pimenta (2007), Lourenço (2013) and Gomes (2013) . Methodologically, is a documentary 

research, presenting qualitative and descriptive characters and is guided by the inductive-

deductive method. Corpus consists of a judicial sentence, criminal, collected electronically 

from Court of Justice of São Paulo - Judiciary website in consultation Judged1st Degree, with 

the theme of violence against women. Analysis procedures use semantic categories of 

discursive representation, such as referencing, predication, modification and the spatial and 

temporal location. Results are focused on the construction of discursive representation of 

(victim and defendant) from PdV distinct enunciators, which may approach or distance 

themselves according to argumentative text orientation. Thus, considering social importance 

of forensic text and, in particular, court judgment in the lives of citizens, it was possible to 

realize the importance of developing research that addresses the study of text semantic 

dimension, especially in construction of representations of discourse objects. 

 

Keywords: Textual analysis of speeches. Discursive representation. Court judgment. Legal 

genre. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo aparece, no enunciado, por meio da 

exploração discursiva, do qual ele é objeto [...] o 

que preexiste à fala é uma situação sem limites e 

sem estrutura: a fala traz com ela os limites e os 

pontos de vista que tornam essa situação utilizável 

para a interpretação. (DUCROT, 1987, p. 14).  

 

A presente pesquisa trata do estudo das representações discursivas da vítima e do réu 

no gênero sentença judicial. Focalizada na dimensão semântica do texto, “[...] a noção de 

representação discursiva supõe que todo texto constrói, de forma mais ou menos explícita, 

‘imagens’ – i.e, representações – do seu enunciador ou de seus enunciadores, do seu 

destinatário ou dos seus destinatários, assim como dos temas tratados” (RODRIGUES et al., 

2014, p. 250). 

O estudo fundamenta-se no quadro teórico geral da linguística textual e, mais 

especificamente, nos pressupostos da análise textual dos discursos (ATD), teoria desenvolvida 

por Jean-Michel Adam ([2008] 2011). A análise é complementada com outras noções teóricas 

da linguística do texto vinculadas aos estudos do gênero e do discurso jurídico. 

O trabalho encontra-se norteado pelas seguintes questões de pesquisa: 

 Qual o papel das representações discursivas na composição das sequências textuais do 

gênero sentença judicial? 

 Como os sujeitos, vítima e réu, são representados discursivamente na sentença 

judicial? 

A fim de responder às questões anteriores, objetivamos, de forma geral, analisar como 

se constroem as representações discursivas da vítima e do réu no gênero sentença judicial, a 

partir de pontos de vista de enunciadores distintos, mais especificamente, pretendemos:  

 Examinar o papel das representações discursivas na composição das sequências 

textuais do gênero sentença judicial, tendo em vista descrever a ação sociodiscursiva 

visada pelo enunciador; 
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 Investigar e descrever como os sujeitos, vítima e réu, são representados 

discursivamente na sentença judicial. 

Para compor nosso corpus, selecionamos uma sentença coletada do sítio do Tribunal 

de Justiça de São Paulo – Poder Judiciário, em Consulta de Julgados de 1° Grau
1
, com a 

temática da violência contra a mulher. A escolha do objeto de estudo, a representação 

discursiva, motivou-se por ser um dos temas investigados no grupo de pesquisa da Análise 

Textual dos Discursos, do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) da 

UFRN, a partir dos trabalhos dos professores-pesquisadores Profa. Dra. Maria das Graças 

Soares Rodrigues (coordenadora), Prof. Dr. Luis Passeggi e Prof. Dr. João Gomes da Silva 

Neto, que têm se debruçado sobre os estudos de textos concretos e, mais especificamente, na 

análise de sua estrutura composicional (sequências e planos de textos). O discurso político e o 

discurso jurídico têm sido alvo de investigações e, para tanto, já despontam no grupo 

trabalhos de doutorado e mestrado que abordam o estudo desses outros gêneros discursivos. 

Dessa forma, como pesquisadora inserida na linha de pesquisa que envolve o estudo de textos 

ligados ao âmbito jurídico e, em especial, a sentença judicial, tenho como outro fator 

motivador a curiosidade e o interesse em analisar como são construídas as representações 

discursivas da vítima e do réu nesse tipo de texto forense. 

Dessa maneira, e de acordo com nossos objetivos, a pesquisa apresenta como 

procedimentos de análise a utilização das categorias semânticas ou conceituais da 

representação discursiva, a referenciação, a predicação, a modificação (das referenciações e 

dos processos) e a localização espacial e temporal, descritas na sequência do trabalho e 

aprofundadas na análise. 

Esta dissertação encontra-se estruturada em quatro capítulos, além desta introdução, a 

qual aborda o objeto de estudo, os objetivos, o embasamento teórico-metodológico da 

pesquisa, bem como a justificativa da escolha do tema e do corpus. O primeiro capítulo 

apresenta o estado da arte, momento em que destacamos estudos relacionados ao nosso objeto 

teórico, a representação discursiva, além de pesquisas que versam sobre o gênero sentença 

judicial. O segundo capítulo focaliza a fundamentação teórica. Nessa seção, apresentamos 

uma breve abordagem sobre a linguística textual, situando nesse contexto a análise textual dos 

discursos (ATD), os níveis ou planos de análise que a compõem, as unidades composicionais 

de base, dando especial atenção ao nível semântico do texto, que trata da noção de 

                                                             
1
Site disponível – <http://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/>.  
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representação discursiva, bem como as categorias semânticas de análise da representação 

discursiva. O terceiro capítulo discorre acerca da metodologia da pesquisa, caracterização do 

corpus e dos procedimentos metodológicos adotados no trabalho. O quarto capítulo foi 

reservado para as análises do corpus, apresentando a descrição do plano de texto da sentença 

judicial, momento em que abordamos o papel das representações discursivas na composição 

das sequências textuais da sentença, além da análise das representações discursivas da vítima 

e do réu no texto em estudo a partir do ponto de vista de enunciadores distintos. Ao final, 

tecemos comentários sobre os resultados obtidos e as contribuições do estudo para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas linguísticas, no campo semântico, em textos do 

universo do discurso jurídico. Encerramos com as referências que respaldam nossa pesquisa e 

em anexo, disponibilizamos o documento estudado, em que fizemos a paragrafação do texto 

para melhor visualização dos excertos utilizados na análise. 
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CAPÍTULO I 

 

ESTADO DA ARTE 

 

 

Este capítulo tem como proposta a apresentação de estudos que focalizam o nosso 

objeto de análise, a representação discursiva, além de algumas pesquisas que abordam o 

gênero textual sentença judicial. 

 

1.1 A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA 

 

A representação discursiva (doravante Rd) é considerada pela ATD como uma das 

principais noções do nível semântico do texto (ADAM, 2011). Nesse contexto, ela é 

responsável pela união, descrição e caracterização de elementos imprescindíveis no constructo 

textual, ou seja, o locutor/enunciador, o interlocutor/ouvinte-leitor e os temas abordados, num 

contexto concreto de uso da linguagem.  

 Com essa noção, poderíamos entender que a partir da escrita ou leitura de um 

enunciado, estamos construindo ou reconstruindo uma representação discursiva que pode vir a 

ser confirmada ou não, conforme os conhecimentos armazenados e ativados durante o 

processo de produção, leitura e interpretação de um texto. Nesse sentido, compreendemos que 

as Rd não são simplesmente dadas ao interlocutor, mas estão, a todo o momento, em processo 

de transformação e mudança em face das informações contidas no texto, das pistas sinalizadas 

pelo enunciador, além das inferências solicitadas pelo leitor no contexto. Assim, a construção 

de uma representação discursiva faz parte de um processo de interação enunciador/locutor-

co(n)texto-interlocutor. Adam (2011) acrescenta ainda que a construção dessa representação 

está condicionada às intenções e/ou objetivos do interpretante, levando-se em conta sua 

história e sua bagagem cultural.  
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Dessa forma, e com base na noção de representação discursiva, apresentamos os 

trabalhos de alguns pesquisadores brasileiros como Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), 

Rodrigues et al. (2012), Passeggi (2012), Ramos (2011), Aquino (2012), Oliveira (2013), 

Andrade (2012) e Queiroz (2013), vinculados ao Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem (PPgEL/UFRN), junto ao grupo de pesquisa da Análise Textual dos Discursos 

(ATD). 

Nessa perspectiva, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) analisam, em uma das 

seções de seu texto “Voltarei. O povo me absolverá...”: a construção de um discurso político 

de renúncia, como o deputado federal Severino Cavalcanti constrói a representação discursiva 

de si a partir de diferentes maneiras, tais como: “sertanejo forte, nordestino, menino pobre do 

Nordeste ou simplesmente como Severino Cavalcanti” (Ibid., p. 173). As categorias 

semânticas da Rd utilizadas na análise explicitam as várias representações ou imagens 

construídas pelo locutor/enunciador, contribuindo no desenvolvimento argumentativo do 

discurso. Outro ponto destacado na análise corresponde à estrutura linear do texto. Com base 

nas investigações, observou-se que a construção de uma representação discursiva pode 

configurar-se também em sequências não lineares. Rodrigues et al. (2012), respaldando-se na 

linguística textual e nos estudos relacionados ao gênero, apresentam uma análise no âmbito 

linguístico-discursivo da carta-testamento de Getúlio Vargas, focalizando a genericidade e a 

organização textual no discurso político. A representação discursiva focalizada no texto foi o 

componente “povo”, que apresenta uma agentividade crescente, passando do papel semântico 

de paciente/vítima para o de agente/resistente. Nesse contexto, estabelecem-se relações de 

isotopia entre “povo” / “sangue” / “vida”.  

Em seu trabalho, Passeggi (2012) investiga como a representação discursiva do sertão 

é construída nas cartas de Câmara Cascudo a Mário de Andrade, nos períodos de 1924-1944, 

com base em uma abordagem semântica cognitiva. O autor analisa, principalmente, como são 

articulados os conceitos de “sertão” a partir do seu significado convencional (dicionarizado) e 

sua conceptualização no campo semântico mais amplo, que entendemos estar intrinsecamente 

relacionado às características mais valorizadas pelo locutor. Em um estudo mais recente, 

abordando textos específicos do discurso jurídico, Rodrigues et al. (2014) examinam a 

estrutura composicional (planos de textos) e os aspectos da dimensão semântica 

(representações discursivas) da seção de abertura de processos-crimes brasileiros dos séculos 

XIX, XX e XXI. A pesquisa tem como foco a descrição linguística da organização e 

funcionamento desses textos forenses, além de investigar como são abordadas as 
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representações discursivas das três figuras de abertura da seção: o delegado, a testemunha ou 

equivalentes. Conforme as análises realizadas, em relação à sua composição, os resultados 

apontam para planos de textos (quase) fixos, ou seja, os textos são constituídos pelos modelos 

prototípicos de formulação textual e, nesse caso, baseiam-se no movimento retórico de 

responder às questões “quando”, “como” e “onde”. Quanto às representações discursivas, 

constatou-se que elas constroem-se e se organizam paralelamente ao plano de texto. O texto 

caracteriza-se pela  não-linearidade o que salienta seu funcionamento semântico. 

Focalizando ainda a noção de representação discursiva, Ramos (2011) investiga como 

os termos “ficar” e “namorar” são construídos nas produções textuais de vestibulandos e pré-

vestibulandos. O estudo utilizou como suporte teórico, além dos pressupostos da análise 

textual dos discursos, uma abordagem da semântica cognitiva a partir da noção de frames. As 

operações semânticas utilizadas nas análises revelaram a construção de representações 

discursivas distintas para as expressões “ficar” (sentidos negativos, pejorativos) e “namorar” 

(sentido positivo). A pesquisa revela ainda que a construção dessas imagens foi determinada 

também pelos fatores sociais, históricos e ideológicos. Oliveira (2013) aborda em seu trabalho 

como a figura feminina é semanticamente representada no jornal “O Povir”. As análises feitas 

evidenciaram uma figura feminina pautada em aspectos ou caracterizações positivas que 

podem ser justificadas pelos modelos sociais e culturais preconizados no início do século XX.  

Aquino (2012) traz como temática de suas investigações um evento realizado no 

Itamaraty por ocasião de uma visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao 

Brasil. Através das cartas de leitores sobre o assunto, coletadas do jornal “O Estadão”, o autor 

desenvolve o estudo das representações discursivas em torno do presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, designado pelo presidente americano como “o cara”
2.
 As análises constataram nos 

textos uma mudança de representação ou uma desconstrução dessa imagem, que antes era 

considerada positiva e passa a ser negativa, influenciando a popularidade do ex-presidente 

enquanto político. A Rd também é objeto de estudo no texto de Andrade (2012), que se 

propõe a analisar como são construídas e reconstruídas as imagens de Câmara Cascudo por 

Mário de Andrade. O corpus da pesquisa é composto por um conjunto de cartas referente à 

correspondência trocada pelos dois escritores no período entre 1924 e 1944. Através das 

categorias de análise semântica, a autora destaca como uma das representações discursivas 

                                                             
2
Expressão utilizada em português para designar uma pessoa de destaque, poderosa, influente. Construção de 

uma imagem positiva. Ex.: Ele é “o cara”. Ele é bom naquilo que faz. (Cf. dicionário on-line de português – 

www.dicio.com.br). 

http://www.dicio.com.br/
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mais evidentes de Câmara Cascudo a de ser “uma pessoa dotada de inteligência forte e 

eficaz”. Queiroz (2013), por sua vez, dedica-se às análises das representações discursivas 

construídas pelo locutor, o senador Antônio Carlos Magalhães (ACM), e pelos alocutários, 

seus inimigos políticos. Durante as análises, a autora destaca as construções das imagens de 

ACM caracterizadas a partir dos elementos como “vítima”, “político”, “sigla”, “nordestino”, 

“presidente do senado”, “senador confiante” e “condenado”. Segundo a autora, como 

protagonista de sua história, o político assume sua voz no discurso, seus pontos de vista e 

posiciona-se como um sujeito ativo quanto ao seu papel político e social, sendo alvo de seus 

adversários. Queiroz (2013) ressalta ainda a importância da representação discursiva do 

locutor para a produção e compreensão dos sentidos textuais, uma vez que desencadeiam, no 

contexto, outras representações mais pontuais. 

Como podemos observar, a quantidade de pesquisas que têm a representação 

discursiva como objeto de estudo está crescendo e se diversificando. A relevância dos 

trabalhos citados relaciona-se às análises linguísticas que tiveram como pressuposto teórico a 

análise textual dos discursos (ATD), com foco na dimensão semântica do texto. A 

particularidade dos corpora investigados, bem como dos procedimentos de análise e das 

categorias semânticas escolhidas, revelam um universo de construção e (re)construção de 

sentidos textuais que deixam em evidência a dinâmica e a evolução dessas pesquisas nos 

estudos do discurso. 

1.2 O GÊNERO SENTENÇA JUDICIAL 

 

Para Bakhtin (1992, p. 279), os gêneros se definem como “[...] tipos relativamente 

estáveis de enunciados”. Nessa perspectiva, são marcados por fatores sociais, históricos e 

culturais e estão diretamente relacionados às diferentes situações de uso da linguagem. De 

acordo com o autor, são os usos da língua e as necessidades de comunicação do falante que 

determinam a existência de um gênero, a criação de mais gêneros ou a sua total extinção.  

Bazerman (2005, p. 31) compreende os gêneros “como fenômenos de reconhecimento 

psicossocial que são parte de processos de atividades socialmente organizadas”. O autor 

ressalta o importante papel dos indivíduos no uso e na construção dos gêneros, 

caracterizando-se como uma categoria essencialmente sócio-histórica em constante 

transformação. Nesse entendimento, Marcuschi (2005, p. 19) esclarece que “[...] os gêneros 

contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia”, 
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caracterizando-se “[...] como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos”, 

modificando-se e adaptando-se ao meio. No que concerne à ação do gênero textual como 

processo de construção social, Bazerman (op. cit., p. 29) os define como “formas de vida, 

modos de ser. [...] São os lugares onde o sentido é construído”. Para o autor, os gêneros 

destacam-se no processo de interação entre os falantes. 

De acordo com Adam (2011, p. 45), a “ligação entre os gêneros e as formações 

sociodiscursivas é um dos avanços recentes da análise de discurso”. Nesse sentido, o autor 

considera que os gêneros são “práticas discursivas institucionalizadas”, ou seja, se constituem 

a partir de uma estabilidade pública e normativa. Nessa perspectiva, Adam (2011) propõe a 

análise dos gêneros mediante sua materialidade textual, o texto como objeto empírico sendo 

investigado por uma teoria interdisciplinar em consonância com as demais ciências da 

linguagem. É por isso que o autor postula a linguística textual “como um subdomínio do 

campo mais vasto da análise das práticas discursivas” (Ibid., p. 43). Dessa forma, entendemos 

que o gênero é responsável pela construção dos sentidos do texto. 

Dessa forma, caracterizar a sentença como um gênero textual é entendê-la nos seus 

mais diversos usos e funcionalidades dentro de um contexto social e comunicativo. Elas 

podem ser concebidas como o parecer, a decisão final do magistrado, acerca de um problema 

de ordem criminal, cível, dentre outra, que chega aos tribunais. Encerram uma relação 

dialógica processual e se transformam num gênero textual escrito, gerando efeitos no mundo 

jurídico e social (Cf. MONTENEGRO FILHO, 2009). Nesse sentido, a sentença judicial é, 

dentre os gêneros característicos da esfera jurídica, o de maior relevância, pois é considerada 

o ápice do processo decisório. Em relação à sua função sociocomunicativa e interacional, a 

sentença judicial configura atualmente um gênero textual que está cada vez mais próximo não 

somente dos operadores do Direito
3
, mas também dos litigantes/cidadãos.  

Apesar da grande quantidade de textos forenses que circulam atualmente em nossa 

sociedade, existem ainda poucas pesquisas no âmbito linguístico voltadas para a investigação 

da estrutura do gênero sentença judicial. De modo a subsidiar nossa pesquisa, selecionamos 

alguns trabalhos que, embora não tratem especificamente da composição textual da sentença, 

nos darão suporte para entendermos como a tessitura desse gênero é construída.  

                                                             
3
De acordo com Pimenta (2007), os operadores do Direito são as pessoas responsáveis na atuação de ordem 

jurídica: advogados, defensores públicos, o representante do ministério público, o juiz, o oficial de justiça, o 

escrivão/escrevente e os serventuários da justiça. 
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Nesse contexto, no trabalho de Pimenta (2007) encontramos uma investigação sobre as 

características estruturais de diversos gêneros textuais forenses em processos criminais e, 

especificamente, a autora traz um estudo mais detalhado do gênero sentença judicial. O 

trabalho é norteado pelos pressupostos teóricos da linguística textual, voltando-se para as 

teorias dos atos de fala, da ação comunicativa e dos postulados teóricos de comunidades 

discursivas. Em relação às sentenças judiciais, a autora evidencia uma organização textual 

própria, ou seja, apresenta uma estrutura composicional muito diferente de outros gêneros 

textuais ligados à esfera jurídica. No que diz respeito ao léxico produzido nesse domínio, a 

análise constata um estilo de escrita altamente formal e variado, específico dos profissionais 

da área do Direito. A autora também confirma a presença de outros gêneros que influenciam 

diretamente na estrutura composicional das sentenças judiciais e que auxiliam na motivação 

do parecer judicial.  

Por sua vez, Estrela (2010) focaliza as modalizações nas sentenças judiciais, 

investigando as marcas de subjetividade impressas no texto pelos magistrados e como esse 

fenômeno pode influenciar o gênero em questão. Os dados analisados tiveram como subsídio 

as teorias da linguística aplicada, bem como o aporte teórico do interacionismo e do 

sociodiscursivo. As conclusões levantadas pela autora, em relação às marcas de subjetividade 

encontradas nos textos jurídicos, revelam que a sentença judicial, mesmo sendo um gênero 

que apresenta uma estrutura altamente padronizada e formal, demonstra uma predominância 

discursiva de modalizações apreciativas e deônticas, que vão de encontro ao caráter normativo 

e constitucional exigido nesses tipos de textos forenses, podendo comprometer a 

funcionalidade do instrumento perante a justiça.  

Deus (2004) centra suas investigações no estudo da argumentação do gênero sentença 

judicial. Para o embasamento teórico de sua pesquisa, utiliza, dentro dos estudos linguísticos e 

cognitivos, as teorias da enunciação, dos espaços mentais e a teoria modular. Em suas 

análises, o autor constata que os diferentes tipos de “vozes”, como as alegações, os 

depoimentos, a lei, a doutrina e a jurisprudência, dentre outros, designados como as diversas 

entidades linguísticas que se manifestam no texto, são igualmente importantes como partes 

efetivas do procedimento discursivo. Nesse sentido, exercem no texto jurídico funções 

distintas e apresentam, em termos de argumentação, diferentes graus de convencimento ou de 

persuasão. Dessa forma, para o autor, a polifonia presente no gênero sentença judicial é uma 

das características intrínsecas do processo argumentativo. 
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Ainda enfocando o discurso jurídico, é relevante acrescentar duas pesquisas de 

doutorado, frutos dos trabalhos desenvolvidos no grupo de pesquisa da ATD, junto ao 

PPgEL/UFRN. A primeira tese, sob o título de Análise textual dos discursos: 

responsabilidade enunciativa no texto jurídico (LOURENÇO, 2013), tem como objetivo 

descrever, analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa em Petições Iniciais. Nessa 

pesquisa, a autora aborda o modo como os produtores textuais desse tipo de gênero 

circunscrito à esfera jurídica fazem uso das estratégias discursivas que indicam a 

responsabilidade enunciativa. Além dessa abordagem, em um dos capítulos do seu texto, traz 

uma reflexão sobre a urgência da modernização da linguagem jurídica. Segundo Lourenço 

(2013), a opacidade desse tipo de linguagem específica e técnica é uma problemática que 

afeta e recai não apenas no cidadão comum, mas também alcança e preocupa os operadores 

do Direito. Nesse sentido, tanto a comunidade em geral como o poder público concordam 

com a necessidade da modernização e simplificação da linguagem jurídica, que não implica o 

empobrecimento ou alterações significativas na escrita dos textos jurídicos, mas a necessidade 

de textos mais bem fundamentados e acessíveis à população.  

A pesquisa de Gomes (2014), intitulada A responsabilidade enunciativa na sentença 

judicial condenatória, tem também como propósito estudar o fenômeno da responsabilidade 

enunciativa no gênero sentença judicial. Segundo as observações feitas pelo autor, a 

construção das sentenças judiciais parte de várias instâncias enunciativas em que se pode 

configurar a assunção ou a (não) assunção da responsabilidade enunciativa. Dessa forma, 

conforme o autor, “[...] o juiz cria ou modifica valores e crenças, induz e/ou orienta seu 

interlocutor podendo demonstrar objetividade e/ou preservar sua face através de construções 

mediatizadas” (Cf. GOMES, 2014). Assim, nesse entendimento, o texto jurídico é construído 

nesse jogo de assunção ou (não)assunção dos enunciados de acordo com os objetivos, 

intenções, enfim, de acordo com a orientação argumentativa que o produtor quer evidenciar 

em seu texto. 

Como citamos anteriormente, ainda são tímidos os trabalhos que abordam o estudo do 

gênero sentença judicial focalizando sua macrocomposição. Não dispomos nesta pesquisa de 

espaço suficiente para a investigação do fenômeno, uma vez que não é objetivo do nosso 

estudo. No entanto, em capítulo posterior, vamos retomá-lo brevemente, pois consideramos a 

real necessidade de estudos voltados para o assunto por se tratar de um dos gêneros mais 

importantes do meio jurídico e pela função sociocomunicativa que exerce. 
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CAPÍTULO II 

 

APORTE TEÓRICO 

 

 

Este capítulo situa nossa pesquisa no quadro teórico geral da linguística textual, 

focalizando mais especificamente a análise textual dos discursos, com o objetivo de teorizar e 

descrever os diferentes níveis textuais e discursivos em situações concretas de uso. 

Apresentamos ainda a noção de representação discursiva, que se configura na dimensão 

semântica do texto, além de algumas categorias de análise das Rd que nos ajudaram a 

perceber como as representações discursivas da vítima e do réu são construídas no gênero 

sentença judicial. 

 

2.1 A LINGUÍSTICA TEXTUAL, BREVE EXCURSO TEÓRICO 

 

[...] o texto só ganha vida em contato com outro texto. 

Somente neste ponto de contato entre textos é que uma 

luz brilha, iluminando tanto o posterior como o anterior, 

juntando dado texto a um diálogo. Enfatizamos que esse 

contato é um contato dialógico entre textos [...] por trás 

desse contato está um contato de personalidades e não 

de coisas (BAKHTIN, 1986, p. 162). 

 

A linguística textual (doravante LT) tem sua origem na década de 1960, na Europa 

Central, especialmente na Alemanha, a partir dos trabalhos de diversos pesquisadores como 

Hartman, Harweg, Weinrich, Isenberg, Vater, Lang, Schmidt, Wunderlich (Cf. KOCH, 2014). 

Nesse período, as pesquisas desenvolviam-se de modo bastante heterogêneo, assumindo 

propostas teóricas diversas, podendo ser estruturalistas, gerativistas ou funcionalistas. Em seu 

desenvolvimento, apresentou algumas fases, no entanto, não é possível definir com precisão 

uma sequência cronológica entre o início de um momento e outro. Nesse contexto, Bentes 

(2008) destaca três fases: 
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Quadro 1 - Fases da LT  

1ª Transfrástica 2ª Gramáticas Textuais 3ª Teoria do texto 

Parte-se da frase para o 

texto. 

O texto como objeto da 

linguística. 

Focaliza os fatores de produção, 

recepção e interpretação de 

textos. 

 

A primeira fase consistia no estudo dos mecanismos interfrásticos, ou seja, de acordo 

com Marcuschi (2008, p. 73), "[...] certas propriedades linguísticas de uma frase só eram 

explicáveis na sua relação com uma outra frase”. No entanto, a teoria não dava conta de 

alguns fenômenos linguísticos que ultrapassavam as fronteiras da frase, como, por exemplo, 

no caso dos fenômenos da correferênciação, da pronominalização, da concordância dos 

tempos verbais, dentre outros, que somente poderiam ser mais bem explicados e 

compreendidos no interior do texto. Para tanto, era necessária uma teoria que não 

considerasse o texto apenas como “uma simples soma de frases (e palavras) que o compõem” 

(Cf. KOCH, 2005, p. 11). Desse modo, surge entre os linguistas a preocupação em refletir 

sobre os fenômenos linguísticos inexplicáveis por meio de uma gramática do enunciado. 

Nesse momento, iniciavam-se as primeiras propostas para a construção e elaboração das 

gramáticas textuais, tomando o texto como unidade básica de investigação, por ser este 

considerado “a forma específica de manifestação da linguagem” (Cf. FÁVERO; KOCH, 

2012, p. 15). Para Koch (2004, p. 5), as principais tarefas de uma gramática de texto seriam:  

 verificar o que faz com que um texto seja um texto, ou seja, determinar seus 

princípios de constituição, os fatores responsáveis pela sua coerência, as 

condições em que se manifesta a textualidade; 

 levantar critérios para a delimitação de textos, já que a completude é uma de suas 

características essenciais; 

 diferenciar as várias espécies de textos. 

No entanto, apesar dos esforços em tornar o texto objeto de estudo da ciência da 

linguagem, ele ainda era tratado como um sistema uniforme, estável e abstrato, ou seja, “[...] 

postulava-se o texto como unidade teórica formalmente construída, em oposição ao discurso, 

unidade funcional, comunicativa e intersubjetivamente construída” (Cf. BENTES, 2008, p. 

249). Vários foram os modelos de gramáticas textuais elaboradas nesse período. Dentre os 

diferentes autores, destacam-se Lang (1971, 1972), Dressler (1972, 1977), Dijk (1972, 1973) 
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e Petöfi (1972, 1973, 1976), que consideravam que "[...] não há uma continuidade entre frase 

e texto” e que o “[...] o texto é a unidade linguística mais elevada” (Ibid., p. 249). Além desses 

fatores, “[...] consideram, também, que todo falante nativo possui um conhecimento acerca do 

que seja um texto” (Ibid., p. 250). Esse tipo de conhecimento é definido por Charolles (1989
4
 

apud  BENTES, 2008) como fazendo parte de uma capacidade textual básica, em que o autor 

subdivide em três tipos: 

 capacidade formativa: é a capacidade que permite ao leitor produzir e 

compreender um número potencialmente elevado e ilimitado de textos inéditos e 

que também possibilita a avaliação, com convergência, da boa ou má-formação de 

um texto dado; 

 capacidade transformativa: que o torna capaz de reformular, parafrasear e resumir 

um texto dado, bem como avaliar, com convergência, a adequação do produto 

dessas atividades em relação ao texto a partir do qual a atividade foi executada; 

 capacidade qualitativa: que lhe confere a possibilidade de tipificar, com 

convergência, um texto dado, isto é, dizer se ele é uma descrição, narração, 

argumentação etc., e também a possibilidade de produzir um texto de um tipo 

particular. 

O projeto de elaboração das gramáticas textuais teve, em sua maioria, grande 

influência dos pressupostos gerativistas. Semelhante à gramática de frases, a gramática 

textual, dispensando ao texto um tratamento formal e homogêneo, propunha “estabelecer 

regras capazes de descrever todos e apenas todos os textos possíveis em uma determinada 

língua natural” (Cf. BENTES, 2008, p. 251). Com base nessa teoria, surgiram obstáculos 

quanto à conceituação do texto como uma unidade estrutural, formal, gerada a partir da 

competência de um usuário idealizado e descontextualizado. Além desse fato, a separação 

entre as noções de texto e discurso constituiu outro problema para as gramáticas textuais, pois 

o texto somente pode ser compreendido no seu contexto e em uma situação real de uso. Nesse 

sentido, Bentes (2008) considera que o projeto de construção das gramáticas textuais revelou-

se muito ambicioso, mas pouco produtivo, pois muitas questões, antes levantadas, ficaram 

sem respostas. Esse cenário levou os linguistas a irem além, “visto ser o texto a unidade 

                                                             
4
Michel Charolles. Introdução aos problemas da coerência dos textos. In: GALVEZ, C. (Org.). O texto: leitura e 

escrita. Campinas: Pontes, 1989 (Título original, 1978). 
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básica de comunicação/interação humana” (Cf. KOCH, 2014, p. 12). Surge então a terceira 

fase da linguística textual, em que o texto adquire particular importância no seu contexto 

pragmático, isto é, “[...] o âmbito da investigação se estende do texto ao contexto, este último 

entendido, de modo geral, como o conjunto de condições externas da produção, recepção e 

interpretação dos textos” (Ibid., p. 252). Desse modo, o texto deixa de ser considerado um 

produto formal que deve ser apenas analisado sintática e semanticamente e passa a ser 

investigado como um fenômeno complexo que deve levar em consideração seus instrumentos 

de realização, as intenções comunicativas dos falantes e o seu uso dentro de um contexto 

social e interacional (Cf. KOCH, 2004).  

A partir dessas novas perspectivas, a LT passa a ser fortemente influenciada pelo 

sociocognitivismo-interacionista. De acordo com Koch (2004, p. 29),  

[...] a cultura e a vida social seriam parte deste ambiente e exigiriam a representação, 

na memória, de conhecimentos especificamente culturais. Entender a relação entre 

cognição e cultura seria, portanto, entender que conhecimentos os indivíduos devem 

ter para agir adequadamente dentro da sua cultura. 

 

Nesse sentido, conforme a autora, a interação e a troca de conhecimentos entre os 

indivíduos estão na base da atividade linguística. Dessa forma, 

[...] as abordagens sociointeracionistas consideram a linguagem uma ação 

compartilhada que percorre um duplo percurso na relação sujeito/realidade e exerce 

dupla função frente ao desenvolvimento cognitivo: intercognitivo (sujeito/mundo) e 

intracognitivo (linguagem e outros processos cognitivos) (KOCH, 2014, p. 20). 

 

Dentro desse cenário, “o texto passa a ser considerado resultado de processos mentais” 

(KOCH, 2004, p. 21), ou seja, a construção do texto é o resultado do acúmulo de 

conhecimentos de diversos tipos e desenvolvido pelo falante durante toda a sua vida. Assim, 

para originar um texto são necessárias múltiplas operações cognitivas interligadas. Para dar 

conta desses processos, a linguística textual passa a se preocupar com os fatores que 

envolvem o processamento textual, isto é, a sua produção e interpretação, para os quais 

concorrem quatro grandes sistemas de conhecimento: o linguístico (compreende os 

conhecimentos gramatical e lexical), o enciclopédico (conhecimento semântico ou 

conhecimento de mundo), o interacional (conhecimentos sobre as formas de interação através 

da linguagem) e o referente a modelos textuais globais (conhecimento que permite ao falante 

reconhecer textos como exemplares de determinado gênero ou tipo). Nessa perspectiva, e de 
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um modo provisório e genérico, Marcuschi (2012, p. 33) define a LT “como o estudo das 

operações linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção, 

funcionamento e recepção de textos escritos e orais”. Para o autor, o "[...] fato de o texto 

ativar estratégias, expectativas e conhecimentos linguísticos e não linguísticos", atribui à 

linguística textual uma relevância em relação ao ensino da língua. Nesse sentido, ela é 

responsável pela elaboração de instrumentais necessários que auxiliam o leitor ou o produtor 

no processo de compreensão e interpretação de textos. 

Atualmente, a linguística textual assume uma perspectiva interdisciplinar sob a 

influência de diversas teorias, como a pragmática, a análise do discurso, a teoria dos atos de 

fala, a teoria da argumentação (Cf. RAMOS, 2013). Nesse sentido, Marcuschi (1998 apud 

BENTES, 2008)
5
 compreende a LT como “uma disciplina de caráter multidisciplinar, 

dinâmica, funcional e processual, considerando a língua como não autônoma nem sob seu 

aspecto formal”. Em harmonia com o autor, Koch (2011, p. 157) caracteriza a linguística 

textual como uma “ciência integrativa”, ou seja, ela sente a necessidade de intensificar 

diálogos com as demais ciências, tornando-se um domínio “multi e transdisciplinar, em que 

busca compreender e explicar essa entidade multifacetada que é o texto”. No Brasil, várias 

pesquisas voltam-se para questões de ordem sociocognitiva e interacional, em especial, 

citamos três grandes projetos: NURC, Censo/Peul e PGPF (Cf. KOCH, 2011). O Projeto da 

Norma Urbana Oral Culta do Rio de Janeiro (NURC-RJ)
6
, disponível on-line, é um projeto de 

referência nacional que introduziu no país pesquisas sobre a oralidade na linguística brasileira. 

Constitui-se de um acervo de entrevistas gravadas nas décadas de 70 e 90 do século XX, com 

variados tipos de informantes da cidade do Rio de Janeiro. O grupo PEUL
7
 (Programa de 

Estudos sobre o uso da Língua) reúne pesquisadores que se dedicam ao estudo das variações 

linguísticas do português falado e escrito, focalizando os falantes do Rio de Janeiro. 

Caracteriza-se por uma pesquisa de abordagem sociolinguística variacionista. Esse material 

passou a ser objeto de estudo pelo grupo do NURC-Recife, coordenado por Maria Piedade 

Moreira de Sá, do NURC-SP, por Dino Preti, e do NELFE-PE, coordenado inicialmente por 

Marcuschi. 

                                                             
5
Luiz Antônio Marcuschi. Rumos atuais da linguística textual. Texto da conferência pronunciada no LXVI 

Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo (GEL). UNESP, São José do Rio Preto, 

junho 1998. 
6
Projeto Norma Linguística Urbana Culta/RJ. Disponível em: < http://www.letras.ufrj.br/nurc-rj/ >. 

7
Programa de Estudos sobre o Uso da Língua. Disponível em: < http://www.letras.ufrj.br/peul/ >. 
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Outro trabalho de grande relevância idealizado por Ataliba de Castilho, em 1988, foi o 

Projeto de Gramática do Português Falado (PGPF). Fundamentando-se em uma abordagem 

textual-interativa, o projeto teve a adesão de pesquisadores de diversas universidades do 

Brasil, que se subdividiram em três eixos-temáticos: o de Classes Lexicais e Gramaticais, sob 

coordenação de Maria Helena de Moura Neves, e o grupo de trabalho (GT) de Morfologia e 

Sintaxe, coordenado por Rodolfo Ilari; o de Relações Gramaticais, coordenado por Mary 

Kato, e o GT de Fonologia e Fonética, sob a coordenação de Maria Bernadete Abaurre; o de 

Organização Textual-Interativa, coordenado por Ingedore G. Vilhaça Koch. 

Noções de referenciação, intertextualidade, argumentação, psicanálise, texto, discurso 

e gênero do discurso são alguns dos temas que envolvem o PROTEXTO
8
, grupo de pesquisa 

da Universidade Federal do Ceará coordenado pela professora-pesquisadora Mônica 

Magalhães Cavalcante. O projeto concentra-se em duas linhas de investigação, quais sejam: 

os diferentes fenômenos de intertextualidade em diversos gêneros do discurso e a relação 

entre os processos referenciais heterogeneidades enunciativas e argumentação.  

É relevante acrescentar ainda que algumas temáticas que estão na agenda de estudos 

da LT, como a referenciação, a progressão textual (progressão referencial, articulação textual, 

progressão temática, progressão tópica), a dêixis textual, o processamento sociocognitivo do 

texto, os gêneros, inclusive os da mídia eletrônica, questões ligadas ao hipertexto, à 

intertextualidade, entre várias outras, são objeto de investigação de pesquisadores como Luiz 

Antônio Marcuschi, Ingedore Koch, Leonor Fávero, cujos trabalhos nortearam a maior parte 

das pesquisas sobre a linguística textual no Brasil, além de um número significativo de 

estudiosos que vêm se destacando com pesquisas na área, como Clélia Jubran, Luiz Carlos 

Travaglia, Maria Lúcia V. Andrade, Irandé Antunes, Angela Paiva Dionisio, Anna Christina 

Bentes, Graziela Zamponi e Maria Elias Soares (Cf. KOCH, 2014, p. 22). 

O Grupo de Trabalho Linguística de Texto e Análise da Conversação (doravante GT 

LTAC) da Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística (ANPOLL) é fruto 

do amadurecimento dos estudos e pesquisas com foco na linguística de texto realizados do 

Brasil nessas últimas décadas. O resultado desses trabalhos foi o lançamento do livro 

Linguística de texto e análise da conversação: panorama das pesquisas no Brasil, obra que 

reúne trabalhos de quarenta e seis pesquisadores de diversas instituições de ensino superior 

                                                             
8
PROTEXTO. Disponível em: <http://www.protexto.ufc.br/apresentacao/index.html >.  
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brasileiras, dentro de dois grandes campos, o de estudos do texto e o de estudos da 

conversação. Em 2010, o volume celebrou vinte e cinco anos de pesquisa, sendo também um 

momento de homenagem ao seu primeiro coordenador e responsável pelos estudos que 

balizaram grande parte das pesquisas realizadas no país, o professor Luiz Antônio Marcuschi. 

Idealizada no VI Congresso da ABRALIN, a obra procurou trazer “um panorama teórico-

prático dos principais modelos de análise linguística relacionados tanto à Linguística de Texto 

quanto à Análise da Conversação e seus desdobramentos [...]” (Cf. BENTES; LEITE, 2010). 

É nesse contexto que nos apropriamos de uma metáfora de Koch (2011, p. 157), que 

diz que a “linguística de texto é como uma estação de partida e de passagem para muitos – 

inclusive novos desenvolvimentos”. Nesse sentido, encontramos na linguística textual uma 

área bastante produtiva para novas pesquisas no campo do texto, do discurso, enfim, nos 

estudos da linguagem. 

 

2.2 O TEXTO COMO OBJETO DE ESTUDO DA LT 

 

Conforme mencionamos, desde as suas origens, o texto foi concebido de diferentes 

maneiras e de acordo com a teoria empregada. Em um primeiro momento, foi definido como 

unidade linguística (do sistema) superior à frase ou, de um modo mais amplo, como um 

fenômeno complexo de proposições semânticas (Cf. KOCH, 2012). No entanto, com a virada 

do pragmatismo e do cognitivismo, o texto passa a “ser abordado no seu processo de 

planejamento, verbalização e construção” (Ibid., p. 26). Em conformidade com Koch, 

Marcuschi (2008) explica que o texto é “um fenômeno linguístico (de caráter enunciativo e 

não meramente formal)”. O autor vai além, quando considera que “o texto pode ser tido como 

um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de comunicação e um 

artefato sócio-histórico”. Nesse sentido, afirma ainda que o texto não é uma simples refração 

ou reflexo do mundo, mas se insere no processo de construção e (re)construção desse mundo. 

(Ibid., p. 72). 

Dentro dessa perspectiva, Adam (2011, p. 25) considera que “o texto é um objeto 

empírico tão complexo que sua descrição poderia justificar o recurso de diferentes teorias”. 

Possuindo, na maioria das vezes, uma natureza plurissemiótica, o autor esclarece que essa 

noção leva também em consideração o seu contexto. Nesse sentido, o autor chama a atenção 

para uma confusão, bastante frequente, entre os termos “contexto” e “cotexto”. O contexto é 

definido como sendo constituído pelos “elementos que completam ou que asseguram a 
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interpretação global de um enunciado” e “os locais de onde esses elementos provêm, seja 

diretamente, seja indiretamente, quer dizer, por inferência” (KLEIBER, 1994
9
 apud ADAM, 

2011, p. 52). O cotexto seria o dado mais imediatamente acessível, a superfície textual. 

Assim, misturam-se muitas vezes os dados cotextuais que fazem parte do ambiente linguístico 

imediato e os dados da situação extralinguística. Adam (2011) ainda esclarece que não temos 

acesso ao contexto extralinguístico objetivo, pois essas informações só são possíveis a partir 

das (re)construções feitas pelos falantes e/ou por analistas com base nos seus conhecimentos 

de mundo (enciclopédicos) ou nos pré-construídos culturais. Dessa forma, “o contexto está 

ligado à memória intertextual” e, assim, “entra na construção do sentido dos enunciados” 

(Ibid., p. 52-56). Em relação ao processo de construção dos sentidos textuais, Koch e Elias 

(2006, p. 12) salientam que o sentido não está no texto, nem é algo dado no cotexto, mas 

construído a partir das informações, ou sinalizações, dadas pelo produtor em harmonia com os 

conhecimentos de seu leitor. Levando em conta todos esses fatores, para a linguística textual, 

[...] o texto é como um ato de comunicação unificado num complexo universo de 

ações humanas. Por um lado, deve preservar a organização linear que é o tratamento 

estritamente linguístico, abordado no aspecto da coesão e, por outro lado, deve 

considerar a organização reticulada ou tentacular, não linear: portanto, dos níveis do 

sentido e intenção que realizam a coerência no aspecto semântico e funções 

pragmáticas (MARCUSCHI, 2012, p. 33). 

 

É nesse quadro teórico que se insere o presente estudo, que, de acordo com a LT, 

pensa o texto como um evento comunicativo, em que estão presentes vários fatores de ordem 

linguística, cognitiva e social. Dessa forma, somente através dos textos é possível tornar o 

conhecimento concreto, explícito, inseri-lo em novos contextos, testá-lo, avaliá-lo, 

reestruturá-lo e representá-lo linguisticamente (Cf. KOCH, 2011, p. 156). Nesse sentido, 

consideramos que o conceito de texto adotado neste trabalho mostra-se suficiente e 

satisfatório para a exploração dos objetos de análise que pretendemos investigar. 

 

2.3 A ATD NO CAMPO TEÓRICO DA LINGUÍSTICA TEXTUAL 

 

A Análise Textual dos Discursos (ATD), elaborada pelo linguista francês Jean Michel-

Adam ([2008] 2011), constitui-se em uma abordagem teórica e descritiva no campo da 

linguística textual, com o objetivo de pensar o texto e o discurso em novas categorias. (Cf. 

RODRIGUES et al., 2010, p. 152). É nesse contexto que o autor, visando uma aproximação 

entre texto e discurso, por considerá-los elementos necessários e complementares da atividade 
                                                             
9
 Georges Kleiber. Anaphoresetpronoms. Bruxelles: Duculot, 1994. 
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enunciativa, propõe uma nova teoria “desvencilhada da gramática de texto e uma análise de 

discurso emancipada da análise de discurso francesa (ADF)”. Desse modo, considerada como 

um subdomínio da linguística textual, a ATD propõe “[...] uma definição da textualidade 

como conjunto de operações que levam o sujeito a considerar, na produção e/ou na 

leitura/audição, que uma sucessão de enunciados forma um todo significante” (Cf. ADAM, 

2011, p. 25). Trata-se de uma proposta teórica que postula, “[...] ao mesmo tempo, uma 

separação e uma complementaridade das tarefas e dos objetos da linguística textual e da 

análise de discurso” (Ibid., p. 43). Dentro dessa perspectiva, Adam (2011) representa na 

figura abaixo como se distribuem os fenômenos linguísticos, objetos de análise da LT e da 

AD: 

 

Figura 1 – Esquema 3: Determinações textuais “ascendentes” e “descendentes” 

 

Fonte: Adam (2011, p. 43). 

 

Segundo o autor, o esquema configura os elementos linguístico-discursivos. De um 

lado, estão os encadeamentos de proposições que constituem o texto (regulações ascendentes) 

e, de outro, os elementos responsáveis por situar o texto no contexto das formações 

sociodiscursivas, ou seja, “[...] nos lugares sociais, nas línguas e nos gêneros [...]” (Ibid., p. 

44). A ATD é, portanto, o resultado da ligação entre os dois planos, descrita como “uma 

teoria da produção co(n)textual de sentido [...]” (Cf. ADAM, 2011). Dessa forma, a análise 

textual dos discursos “pretende responder à demanda de propostas concretas para a análise de 

textos [...]” (Ibid., p. 25). Assim, a ATD pressupõe a análise e a reflexão da materialidade 

textual, levando em conta os aspectos sociais e culturais em que um texto é construído e 

adquire sentido. É a partir da correlação entre os planos textuais e discursivos que o autor 

propõe um quadro esquemático no qual se distinguem linguisticamente os níveis ou planos da 

análise do discurso. É relevante ressaltar que a base teórica da ATD está pautada nesse 

esquema. 
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Figura 2 – Esquema 4: Níveis da análise de discurso e níveis da análise textual 

 

Fonte: Adam (2011, p. 61). 

 

 

Apresentamos o esquema 4 proposto por Adam ([2008], 2011). No quadro 

esquemático, observamos oito níveis de análise distribuídos em dois planos: o plano 

discursivo e o plano do texto. No plano discursivo, constante na parte superior do quadro, 

encontramos os níveis: (N1) ação visada e objetivos, (N2) interação social e (N3) formação 

sociodiscursiva, nos quais estão inseridos os interdiscursos. No nível textual, apresentam-se 

(N4) textura, proposições enunciadas/períodos, (N5) estrutura composicional, 

sequências/planos de textos, (N6) semântica, representação discursiva, (N7) enunciação, 

responsabilidade enunciativa/coesão polifônica e (N8) atos do discurso, valor 

ilocucionário/orientação argumentativa (ADAM, 2011, p. 61). A esquematização dos níveis 

reforça a necessidade de ampliação da forma como o texto é descrito e analisado. Ela enfatiza 

também a ideia de um planejamento prévio que reflita a organização de um texto a ser 

produzido.  

 Nesse sentido, a ATD passa a analisar os níveis a partir de seus encadeamentos de 

enunciados e dos sentidos construídos. Rodrigues et al. (2010, p. 152) agrupam os níveis de 

análise da ATD da seguinte maneira: 
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a) nível sequencial-composicional: corresponde ao modo como os enunciados se 

organizam em períodos originando as sequências. Estas, por sua vez, agrupam-se 

conforme um plano de texto. Nesse nível, evidencia-se a estruturação linear do texto;  

b) nível enunciativo: estrutura-se linearmente, mas pode também se configurar de forma 

não linear no texto. Diz respeito às “vozes” do texto, à sua polifonia
10

. Está de acordo 

com a noção de responsabilidade enunciativa; 

c) nível semântico: conforme o nível anterior (enunciativo), pode ocorrer de forma linear 

ou não. Esse nível corresponde à noção de representação discursiva e a noções de 

conteúdo referencial, como, por exemplo, o caso das anáforas, correferências, 

isotopias etc.; 

d) nível argumentativo: relaciona-se aos atos de discurso e sua orientação argumentativa 

no texto. 

Sendo o texto objeto de estudo da ATD, Adam (2011) questiona a noção de frase 

como unidade de análise textual. Explica que a frase é uma unidade de segmentação 

tipográfica que não apresenta uma estabilização em sua estrutura sintática. Para tanto, propõe 

uma unidade textual mínima que possibilita ao produtor de texto ou ao leitor interpretar os 

diversos sentidos dela advindos, chamada de proposição-enunciado ou proposição enunciada. 

Segundo o autor, essa microunidade enunciativa e textual é “enunciada por um enunciador 

inseparável de um coenunciador” (Ibid., p. 108). Nesse sentido, Adam (2011) acrescenta que 

não existe enunciado isolado, pois, mesmo que apareçam sozinhos, sempre estão ligando-se 

uns aos outros para manter a noção de continuidade semântica. Essa condição de ligação dá-se 

pela orientação argumentativa. O autor acrescenta ainda que “[...] todo enunciado possui um 

valor argumentativo, mesmo uma simples descrição desprovida de conectores 

argumentativos” (Ibid., p. 122). Adam (2011) ressalta que toda proposição enunciada 

compreende três dimensões, a enunciativa, a referencial e a argumentativa, que se 

complementam e podem ocorrer simultaneamente no discurso. 

A dimensão da responsabilidade enunciativa ou ponto de vista (PdV) “permite dar 

conta do desdobramento polifônico” ou das “vozes do texto” (Ibid., p. 110). Essa noção traz 

                                                             
10

 De acordo com Ducrot (1987 – 1988), o fenômeno da polifonia “possibilita ao locutor apresentar diferentes 

pontos de vista em um determinado enunciado”. Assim, “o autor de um enunciado (sujeito empírico) não se 

expressa diretamente, mas o faz por meio da figura de um locutor (sujeito discursivo), que apresenta diferentes 

vozes, diferentes pontos de vista, cuja origem são enunciadores. Isso mostra que o sentido de um enunciado 

nasce das diferentes vozes que ali aparecem”.  
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discordâncias entre alguns autores. Assim, segundo Culioli (1971)
11

, “toda enunciação supõe 

responsabilidade enunciativa do enunciado por um enunciador”. Para Nølke, Fløttum e Norém 

(2004)
12

, “assumir a responsabilidade enunciativa é ser a fonte do enunciado, é estar na 

origem, é assumir a paternidade”. Conforme Rabatel (2008a)
13

, “o sujeito responsável pela 

referenciação do objeto exprime seu PdV tanto diretamente por comentários explícitos, como 

indiretamente, pela referenciação” (Cf. RODRIGUES et al., 2010, p. 153). De acordo com 

Adam (2011, p. 117), a responsabilidade enunciativa concretiza-se pela ocorrência de um 

grande número de unidades da língua, descritas minimamente pelo autor em oito categorias, a 

saber: os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, os tempos verbais, as 

modalidades, os diferentes tipos de representação da fala, as indicações de quadros 

mediadores, os fenômenos de modalização autonímica e as indicações de um suporte de 

percepções e de pensamentos relatados. 

A dimensão semântica ou referencial dá conta das questões pertinentes à representação 

discursiva ou (Rd), considerada uma das principais noções estudadas pela ATD, interpretada a 

partir da proposição enunciada, que é definida pelo seu valor descritivo, ou seja,  

 

[...] a atividade discursiva de referência constrói, semanticamente, uma 

representação, um objeto de discurso comunicável. Esse microuniverso semântico 

apresenta-se minimamente, como um tema ou objeto de discurso posto e o 

desenvolvimento de uma predicação a seu respeito [...] é o interpretante que constrói 

a Rd a partir dos enunciados (esquematização), em função de suas próprias 

finalidades (objetivos e intenções) e de suas representações psicossociais da 

situação, do enunciador e do mundo do texto, assim como de seus pressupostos 

culturais (ADAM, 2011, p. 113-114). 

 

Nesse entendimento, a construção de uma representação discursiva “solicita do 

interpretante uma atividade semelhante, mas não simétrica, de (re)construção dessa 

proposição de (pequeno) mundo ou Rd” (Ibid., p. 114). Em harmonia com Adam (2011), 

Rodrigues et al. (2010, p. 173) explicam que “a dimensão referencial da proposição apresenta 

uma certa ‘imagem’ do(s) referente(s) discursivo(s), posto que cada expressão utilizada 

categoriza ou perspectiva o referente de uma certa maneira”. Assim, podemos compreender 

que o processo de construção de uma representação discursiva depende do olhar do 

interpretante, das informações armazenadas e ativadas durante a interação. Uma representação 

                                                             
11

A. Culioli. Rubriques de linguistique de l’Encyclopédie Alpha. Paris: GrangeBatelière, 1971. 
12

H. Nølke; K. Fløttum; C. Norén. ScaPoLine: La théoriescandinave de La polyphonielinguistique. Paris: Kimé, 

2004. 
13

A. Rabatel. Homo narrans:pour une analyseénonciativeetinteractionnelledurécit:les points de vue et la logique 

de lanarration. Limoges: Lambert-Lucas, 2008a.t.1. 
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é uma construção que se apoia “[...] não em conceitos verdadeiros, mas sobre noções, 

ocasionando alguma imprecisão que faz com que cada destinatário deva sempre interpretar o 

que lhe é proposto” (Cf. ADAM, 2013, p. 102). Nesse sentido, sempre que se enuncia ou se lê 

uma proposição, está-se construindo uma representação discursiva. Conforme Apothéloz e 

Reichler-Béguelin (1999 apud KOCH, 2011, p. 80), “[...] todo discurso constrói uma 

representação que opera como uma memória compartilhada, publicamente alimentada pelo 

próprio discurso”. Dessa forma, são os conhecimentos ou informações apreendidas pelo 

indivíduo, bem como os aspectos sociais, culturais e históricos, que o tornam capaz de 

construir e (re)construir uma representação desse objeto de discurso. 

Por fim, destacamos a dimensão argumentativa, que, à semelhança do nível 

enunciativo, pode apresentar uma estruturação linear ou não linear do texto. Esse nível é 

baseado nos atos dos discursos realizados. Essa dimensão indica que a enunciação dá ao 

conteúdo referencial “uma certa potencialidade argumentativa [ORarg] que lhe confere uma 

força ou um valor ilocucionário [F] mais ou menos identificável” (ADAM, 2011, p. 109).  

Assim, Adam (Ibid., p. 110) define "todo ato de referência como uma construção operada no e 

pelo discurso de um locutor e como uma (re)construção por um interpretante", processo que 

se encontra resumido no esquema a seguir: 

Figura 3 – Esquema 10: Responsabilidade enunciativa 

 

Fonte: Adam (2011, p. 111). 
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De acordo com o autor, essas três dimensões encontram-se articuladas e em sintonia, o 

que significa dizer que não existe um enunciado isolado ou independente do outro. Dessa 

forma,  

 

toda representação discursiva [Rd] é a expressão de um ponto de vista [PdV] 

(relação [A] – [B]) e que o valor ilocucionário derivado da orientação argumentativa 

é inseparável do vínculo entre o sentido de um enunciado e uma atividade 

enunciativa significante (relação [C1]-[B]). Enfim, o valor descritivo de um 

enunciado [A] só assume sentido na relação com o valor argumentativo desse 

enunciado [C1]. O sentido de um enunciado (o dito) é inseparável de um dizer, isto 

é, de uma atividade enunciativa significante que o texto convida a (re)construir 

(ADAM, 2011, p. 113). 

 

Esse processo de construção somente é possível quando se estabelece uma relação 

entre os dados linguísticos expressos no texto e as informações, os conhecimentos prévios que 

o produtor ou o leitor traz para o contexto. Nesse aspecto, convém destacar ainda que para a 

ATD o contexto assume um papel fundamental na atividade interpretativa. Para Maingueneau 

(2002), o contexto não é um dado preestabelecido e estável, mas é construído, reformulado, 

transformado, a partir das relações sociais, culturais e históricas em que um texto é produzido.  

 

2.3.1 Unidades composicionais de base 

 

As unidades composicionais de base são caracterizadas pelo conjunto de unidades 

mais complexas, formando um todo que corresponde a mais do que apenas uma sequência 

linear de suas partes. São constituídas pelas proposições, períodos, sequências e planos de 

texto. Serão essas unidades que definimos brevemente no tópico seguinte. 

 

2.3.1.1 Proposições 

 

Retomando a ideia de que o texto é o objeto de estudo da ATD, Adam (2011, p. 104) 

propõe como unidade textual elementar a “proposição-enunciado” ou “proposição 

enunciada”, por entender que a frase não apresenta em sua estrutura sintática estabilidade 

suficiente para compor tal unidade. A proposição-enunciado “corresponde a uma unidade 

textual de base, efetivamente realizada e produzida por um ato de enunciação, portanto, como 

um enunciado mínimo” (Ibid., p. 106). Passeggi et al. (2010, p. 271) acrescentam que a 

proposição-enunciado é expressa pela articulação de um SN + SV ou tema + rema, elementos 
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que compõem uma unidade de predicação, podendo se estender a proposições compostas 

apenas por núcleos verbais ou nominais. 

A figura 4 compreende o conjunto de operações de ligação de base textual que 

asseguram o agrupamento das proposições-enunciados.  

Figura 4 – Esquema 13: Operações de ligação 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fonte: Adam (2011, p. 131).  

 

 

O conjunto de proposições se distribui em seis agrupamentos, subdividindo-se em: 

agrupamento um e dois, que correspondem às anáforas/correferências, isotopias/colocações. 

Esse primeiro bloco de agrupamento está voltado para as ligações dos significados, ou seja, 

para os fatores que dão sentido ao texto. O terceiro agrupamento corresponde às ligações do 

significante, que compreendem os elementos gramaticais da língua (fonético, morfológico, 

sintático). O quarto agrupamento caracteriza-se pelos elementos implícitos ao texto. De 

acordo com Adam (2011, p. 172), “a incompletude é a regra do discurso, em virtude de uma 

lei da economia da linguagem que permite não dizer tudo [...] e implicitar o que o auditor ou o 

leitor pode reconstituir facilmente [...]”. Portanto, os elementos que constituem esses 

agrupamentos são as elipses, os implícitos, os pressupostos e os subentendidos. O quinto 

agrupamento constitui as conexões, que, por sua vez, subdividem-se em conectores, 

organizadores e marcadores, responsáveis pelas sequências e orientação argumentativa do 

texto. O sexto e último agrupamento corresponde às sequências de atos de discurso que 

compreendem os atos ilocucionários e a performatividade do discurso que se encontram nas 

estruturas composicionais do texto. O autor conclui que através da união de cada agrupamento 

é assegurada a coesão textual. Portanto, cada uma das operações é um fator de textualidade 

responsável por ligar-se umas às outras para tornar um texto coerente e compreensível. No 

Esquema 13 

Operações de ligação que asseguram a continuidade textual 

 

Ligação das proposições 
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                significado                 significante                          [4]                                     [5]                         de atos 

                                                        [3]                                                                                                        discurso 
                                                                                                                                                                          [6] 
 
Anáforas e              Isotopias e                            Elipses       Implícitos         Conectores         Marcadores 

correferências         colocações                                                                  

       [1]                            [2]                                                                                        Organizadores                                                        
 

                                                                          Pressupostos         Subentendidos 

 

 

 

 



39 

 

entanto, conforme os critérios de análise escolhidos pelo pesquisador, essas operações de base 

podem ser descritas e interpretadas separadamente. 

 

2.3.1.2 Períodos e sequências 

 

As proposições-enunciados estão sujeitas a dois grandes tipos de agrupamentos: os 

períodos e as sequências. A noção de período para Adam (2011) não é a mesma utilizada pela 

gramática tradicional ou gramática da língua portuguesa. A ATD compreende o período como 

“uma unidade de estruturação textual intermediária articuladora de proposições e sequências, 

na interface gramática/texto” (Ibid., p. 205). O autor considera o período como uma unidade 

potencialmente menor que as sequências, mas que entra diretamente na composição de partes 

de um plano de texto. Assim, os períodos podem ser constituídos tanto por estruturas que 

apresentam conectores como aquelas que não apresentam.  

Já as sequências “são unidades textuais complexas, compostas de um número limitado 

de conjuntos de proposições-enunciados: as macroproposições” (ADAM, 2011, p. 205). Elas 

são responsáveis pelo ordenamento da sequência textual e somente adquirem sentido quando 

estão em relação com as outras sequências. Dessa forma, a estrutura de uma sequência 

caracteriza-se por apresentar “uma rede relacional hierárquica, que se caracteriza em partes 

que se ligam entre si e ao todo, e uma entidade relativamente autônoma, dotada de uma 

organização interna”,constituindo uma relação de dependência-independência com o texto 

(Ibid., p. 205, grifos do autor). Essas macroproposições são formadas de combinações de 

proposições que entram na composição da sequência, sendo assim denominadas: narrativa, 

argumentativa, explicativa, dialogal e descritiva. Adam (2011, p. 205) explica que narrar, 

descrever, argumentar, dialogar e explicar correspondem a “tipos de relações 

macrossemânticas memorizadas por impregnação cultural (pela leitura, escuta e produção de 

textos) e transformadas em esquemas de reconhecimento e de estruturação da informação 

textual”. No entanto, de acordo com o autor, essas formas de macroações, consideradas como 

capacidades cognitivas e pragmáticas bastante correntes e logo dominadas linguisticamente 

pelas crianças, não estão bem definidas em sua relação com a asserção. Assim, conforme o 

autor, o objetivo interativo dos enunciados assertivos 

[...] é o de fazer partilhar uma crença, de convencer um destinatário da consistência 

de uma representação discursiva, podemos dizer que um enunciado assertivo visa 

menos a conformar-se a um estado do mundo real, do que a fazer com que o mundo 

seja visto pelo destinatário em conformidade com a crença emitida pelo locutor-

enunciador. [...] As asserções narrativas, descritivas, argumentativas e explicativas, 
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factuais ou ficcionais, antes constroem representações esquemáticas do mundo do 

que se ajustam a ele, e o estabelecimento de uma crença partilhada não é a finalidade 

última dessas asserções. Seu objetivo último é, como nos diretivos, uma finalidade 

de ação: fazer partilhar uma crença com a finalidade de induzir um certo 

comportamento (ADAM, 2011, p. 207). 

 

Das cinco sequências prototípicas anteriores, a sequência descritiva é caracterizada 

como a que não demonstra uma “organização interna pré-configurada” em comparação com 

as outras e, por não apresentar uma ordenação em si mesma, é “obrigada a se moldar, 

permanentemente, aos planos de textos fixos [...] ou ocasionais” (Ibid., p. 206). Dessa forma, 

por não comportar uma ordem de agrupamento, demonstra uma fragilidade sequencial, dando 

a “impressão de anarquia descritiva” (Ibid., p. 218). Adam (2011, p. 217) destaca que as 

sequências descritivas possuem uma força ilocucionária, ou seja, “um procedimento 

descritivo é inseparável da expressão de um ponto de vista, de uma visada do discurso”. O 

autor ressalta que as sequências descritivas são formadas por um conjunto de operações 

(macro-operações), que se subdividem em operações descritivas, denominadas: tematização, 

aspectualização, relação e expansão por subtematização, postas no quadro a seguir: 

 

                                    Quadro 2 – Macro-operações 

N. Macro-operações  Definição  

01 Tematização Considerada a principal macro-operação. Dá unidade a um 

segmento e faz dele um período tão fortemente característico que 

aparece como uma espécie de sequência. Subdivide-se em Pré-

tematização (ou ancoragem), Pós-tematização (ou ancoragem 

diferida) e Retematização (ou reformulação).  

02 Aspectualização Apoiada na tematização, essa operação se agrupa em duas 

operações: a fragmentação, que se define pela análise de um todo, 

em partes e subpartes de partes, tendendo a fragmentar o objeto do 

discurso; e a qualificação, que tem como função evidenciar as 

propriedades de um todo e/ou das partes selecionadas pela 

operação de fragmentação. 

03 Relação  Diz respeito a uma operação que agrupa a relação de contiguidade 

e a analogia. A relação por contiguidade incide em uma situação 

temporal (situação do objeto de discurso em um tempo histórico 

ou individual) ou espacial (relações de contiguidade entre o objeto 

do discurso e os outros objetos suscetíveis de tornar-se o centro 

[tematização] de um procedimento descritivo ou, ainda, 

contiguidade entre as diferentes partes consideradas). 

04 Expansão por 

subtematização 

É a operação responsável por estender a descrição pelo acréscimo 

de uma operação a outra anterior.  

Fontes: Adam (2011, p. 218-225); Passeggi et al. (2010, p. 276-283). 
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Conforme Adam (2011), seja qual for o objeto da descrição ou o gênero do discurso 

(história em quadrinhos, literatura, publicidade, imprensa escrita), esse pequeno número de 

operações dá conta do processo descritivo. No que concerne ao aspecto linear do texto, o 

autor explica que, “na medida em que um segmento descritivo não comporta nenhuma 

linearidade intrínseca, a passagem do repertório de operações à textualização implica a adoção 

de um plano de texto” (Ibid., p. 224). Nessa perspectiva, Adam (2011) ressalta a importância 

do plano de texto e, em especial, dos organizadores e conectores, para a legibilidade e a 

interpretação de qualquer descrição. 

 

2.3.1.3 Os planos de texto 

 

Os planos de texto caracterizam-se pela composição e organização textual. “Eles 

permitem construir (na produção) e reconstruir (na leitura ou na escuta) a organização global 

de um texto, prescrita por um gênero” (ADAM, 2011, p. 258). Assim, os planos de textos são 

responsáveis pela estruturação global do texto, ou seja, pela forma como se ordenam e se 

desenvolvem, de modo a fornecer ao leitor/ouvinte elementos necessários para sua 

compreensão e interpretação. Nesse entendimento, segundo Van Dijk (1983
14

 apud 

CABRAL, 2013, p. 243), “a estrutura como constructo viabiliza as intenções do produtor e a 

percepção do leitor”. Para a autora,  

 

[...] os indivíduos se valem de estruturas textuais para elaborar seus propósitos 

recorrendo a operações retóricas e a formas estilísticas concretas e determinado tipo 

de texto. Essas estruturas auxiliam os falantes a ler e ouvir manifestações 

linguísticas tão complexas como os textos, a entendê-los, extrair certas informações, 

armazenar (ao menos parcialmente) essas informações no cérebro e voltar a 

reproduzi-las segundo tarefas, intenções ou problemas concretos que se apresentem. 

(CABRAL, 2013, p. 243). 

 

 

Adam (2011, p. 254) ressalta a importância do plano de texto como o principal fator 

unificador da estrutura composicional, desempenhando  um papel fundamental na composição 

macrotextual dos sentidos. De acordo com suas funções, os planos de texto se subdividem em 

planos de texto convencional (ou fixo) e ocasional.  

Um plano de texto convencional “[...] é fixado pelo estado histórico de um gênero ou 

subgênero de discurso” (Ibid., p. 258). Nesse sentido, certos gêneros, como os sonetos, a 

estrutura de um verbete, uma dissertação, dentre outros, podem ser usados para exemplificar a 

                                                             
14

  Teun A. Van Dijk. La ciencia del texto. Barcelona/Buenos Aires: Paidós Comunicacion, 1983. 
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estrutura de um plano de texto fixo. Já o plano de texto ocasional é “inesperado, deslocado em 

relação a um gênero ou subgênero de discurso” (Ibid., p. 258). Segundo Passeggi et al. (2010, 

p. 297), os planos de texto ocasionais “são mais abertos e flexíveis e, [...] com frequência, 

fogem à estruturação clara de um gênero ou subgênero do discurso”. Nessa perspectiva, Adam 

(2011, p. 263) explica ainda que “todo texto é – tanto na produção como na interpretação – 

objeto de um trabalho de reconstrução de sua estrutura que, passo a passo, pode levar à 

elaboração de um plano de texto ocasional”. Essa operação de estruturação baseia-se na sua 

macrossegmentação.  

Para o autor, a (re)construção de partes ou segmentos textuais é uma atividade 

cognitiva fundamental que o leitor precisa para a compreensão e interpretação textual. Para 

tanto, o leitor mobiliza todas as informações armazenadas e disponíveis na memória através 

das interações realizadas em seu meio. Nesse sentido, o interpretante é convidado a realizar 

por si mesmo o trabalho de construção semântica desse "pequeno mundo" da representação 

discursiva. 

2.4 A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA NA CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS DO 

TEXTO 

 
Não há captura da realidade empírica que não 

passe pelo filtro de um ponto de vista particular 

que é dado como um fragmento do real. Sempre 

que tentamos dar conta da realidade empírica, 

estamos às voltas com um real construído, e não 

com a própria realidade (CHARAUDEAU, 2006). 

 

 

A representação discursiva é utilizada pela ATD como uma das principais noções da 

dimensão semântica do texto, ao lado das correferências, anáforas, isotopias e colocações. 

Conforme Adam (2011, p. 113), “[...] a atividade discursiva de referência constrói, 

semanticamente, uma representação, um objeto de discurso comunicável”. Nesse sentido, o 

autor explica que a forma mais simples de construção de uma representação discursiva se dá 

na associação de uma estrutura a um sintagma nominal ou verbal, embora a representação 

possa, semanticamente, reduzir-se a um nome ou um adjetivo.  

O processo de construção da Rd leva em conta as finalidades, as intenções, os 

objetivos e os pressupostos históricos e culturais do interpretante. Assim, a Rd é 

semanticamente construída pelo falante, que realiza um trabalho interpretativo e coerente que 
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permite as interligações das unidades textuais. Para Adam (2011, p. 115), “o texto é, ao 

mesmo tempo, uma proposição de mundo (Rd) e de sentido, um sistema de determinações e 

um espaço de reflexividade metalinguística”. Nesse sentido, o autor admite a ideia da 

restrição da língua, ou seja, "não se pode dizer tudo" e "a comunicação é falha", no entanto, o 

leitor tem consciência desse fato e isso não impede o processo comunicativo. 

A noção de representação discursiva é mais aprofundada na obra de Adam (1999)
15

, 

em que ele se apoia no conceito de esquematização de Grize (1990, 1996)
16

 (Cf. 

RODRIGUES et al., 2010). Nesse entendimento, a esquematização compreende “a 

representação atualizada em e por um discurso, representação de um objeto para um sujeito – 

i.e., um conjunto de informações que significam em função de um problema, de uma 

finalidade, de uma tarefa a cumprir” (APOTHÉLOZ; BOREL; PÉQUEGNAT, 1984
17

 apud 

PASSEGGI, 2001, p. 249). Para entendermos melhor a noção de esquematização, é 

imprescindível a compreensão do que vem a ser “lógica natural” de Grize (1996): 

Lógica natural refere-se, então, a uma lógica não matemática que se desenvolve 

naturalmente com a aquisição de uma língua, por oposição a linguagens construídas 

para fins particulares. [...] a lógica natural trabalha sempre com textos e discursos – 

os textos constituindo a expressão visível das atividades discursivas (PASSEGGI, 

2001, p. 247). 

Compreendemos que a “lógica natural” é aquela que não está condicionada ou não se 

reduz somente à formalização dos elementos linguísticos, ou seja, é “[...] uma lógica dos 

conteúdos discursivos que engloba uma lógica dos objetos e uma lógica dos sujeitos” (Ibid., 

p. 247). Com o intuito de estudar o funcionamento da comunicação, a lógica natural considera 

cinco postulados: o dialogismo, a situação de interlocução, as representações, os pré-

construídos culturais e a construção dos objetos. Para o momento, e de acordo com os nossos 

objetivos, nos deteremos nos três últimos postulados. Desse modo, Passeggi (2001) explica 

que 

[...] o postulado das representações remete às “representações mentais” dos 

interlocutores [...] ela assume que os interlocutores têm representações e que estas 

são fundamentais na comunicação discursiva. O postulado dos pré-construídos 

culturais estabelece que os interlocutores mobilizam um conjunto de conhecimentos 

pré-construídos, de natureza cultural e social, a começar pela própria língua 

utilizada. [...] o postulado da construção dos objetos refere-se ao fato de que o 

discurso constrói objetos de pensamento, a partir da significação dos termos que 

                                                             
15

Adam, Jean-Michel.Linguistiquetextuelle: desgenres de discoursauxtextes. Paris: Nathan, 1999. 
16

 Grize, Jean-Blaise.Logiquenaturelleet communications. Paris: Presses Universitaires de France, 1996. 

______. Logiqueetlangage. Paris: Ophrys, 1990. 
17 Apothéloz, Denis, Borel, M-J., Péquegna.Discoursetraisonnement. In: Grize 1984. 
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utiliza. Esses objetos remetem aos referenciais do discurso, que devem ser, pelo 

menos parcialmente, comuns aos interlocutores. (PASSEGGI, 2001, p. 247) 

O autor acrescenta que, embora o sistema linguístico seja o mesmo para todos os 

interlocutores, a transmissão de suas experiências na comunicação ocorre parcialmente. Dessa 

maneira, conforme Passeggi (2001, p. 248), “a construção dos objetos de discurso deve ser, 

necessariamente, uma coconstrução, na medida em que estes são sempre objetos ad hoc que 

devem adequar-se a propósitos discursivos específicos e momentâneos”. Ainda nas palavras 

do autor, “[...] não basta partilhar um mesmo saber, é preciso saber que o outro o possui” 

(Ibid., p. 248). Somente assim é possível haver, de uma maneira recíproca, a construção e a 

interpretação dos sentidos textuais. Sob esse aspecto, Marcuschi (2008) explica que o 

processo interlocutivo envolve os indivíduos entre si e com a situação discursiva. Nessa 

perspectiva, o locutor deve ter sempre em mente seus interlocutores quando escrevem (Cf. 

MARCUSCHI, 2008, p. 77). 

Nesse sentido, para Barbisan et al. (2010), a comunicação estaria relacionada a um 

“jogo” ou a um “contrato comunicacional”. Nesse jogo de linguagem, 

o sujeito comunicante, portanto, constrói, de acordo com seu propósito 

comunicativo, uma imagem do sujeito enunciador e, além disso, imagina um 

interlocutor/leitor ideal a quem se dirige. Da mesma forma, no processo de 

interpretação, o sujeito interpretante, a partir da imagem que constrói do sujeito 

enunciador, formula hipóteses sobre o sujeito comunicante. No circuito interno, o 

sujeito enunciador (EUe) corresponde a uma imagem que o sujeito comunicante 

(EUc) deseja transmitir a respeito de si mesmo, no ato de comunicação. Essa 

imagem pode assemelhar-se (ou não) ao ser social que o originou. Caberá ao sujeito 

interpretante aceitar a imagem enviada, ou recusá-la, o que poderá desencadear uma 

reformulação do projeto comunicativo original (BARBISAN et al., 2010, p. 179). 

 

Para os autores, é nessa relação entre o “eu” e o “tu” que nasce o “contrato de 

comunicação”, que diz respeito às condições de realização dos textos ou à situação 

comunicativa em que os textos se inserem. Dessa forma, podemos entender que qualquer 

atividade discursiva origina uma esquematização (Cf. ADAM, 2013). O conceito de 

esquematização discursiva, proposto por Grize (1996), é apresentado por Adam (2013, p. 96) 

a partir de quatro razões que o autor considera como principais: 
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                                           Quadro 3 – Esquematização 

Esquematização 

discursiva 

Definição 

Processo → 

Dinâmico 

“[...] cada uma das proposições que constituem o texto é somente uma 

fase em um movimento argumentativo dinâmico complexo que prepara 

e conduz ao seguinte”. 

 

 

Esquemática → 

“Esquematizar é construir um esquema, isto é, uma representação 

discursiva por definição parcial e seletiva de uma realidade. [...] Essas 

esquematizações passam por predicações que se apoiam não sobre 

conceitos ‘verdadeiros’, mas sobre noções, ocasionando alguma 

imprecisão que faz com que cada destinatário deva sempre interpretar o 

que lhe é proposto e, de esquematização em esquematização, as noções 

se transformem e evoluem”. 

Coconstrução → 

Dialogismo 

“É próprio da essência de uma esquematização ser reconstruída por seu 

destinatário, portanto, ser interpretada”. 

 

Proposição de 

imagen → 

É a construção de uma imagem a partir do interpretante, “sujeito no 

mundo, com sua função (lugar) e o(s) papel(éis) que assume, com seus 

fins próprios, seus pré-construídos culturais e representações da situação 

de enunciação, do objeto do discurso, de seu auditório (B) e as 

representações sociais de si mesmo”. 

 

A partir das definições elencadas pelo autor, é possível compreender que a construção 

dos sentidos e das “imagens” textuais passa por um processo em que os interlocutores 

mobilizam um conjunto de conhecimentos pré-construídos – de natureza social, histórica e 

cultural, a começar pela própria linguagem. Dessa maneira, a construção de uma 

representação discursiva implica uma negociação ou uma troca de informações entre os 

interlocutores. Assim, de acordo com Passeggi (op. cit., p. 248), “a comunicação só é possível 

se os interlocutores partilham de um conjunto de pré-construídos”. O autor explica ainda que 

são os pré-construídos que fazem simultaneamente do texto um produto verbal e social.  

Em relação aos termos “imagens” e “representações”, conforme a terminologia de 

Grize (1996 apud PASSEGGI, 2001), destacamos no quadro a seguir algumas de suas 

distinções:  

Quadro 4 – Imagens e Representações 

Imagens Representações 

- elementos visíveis no texto; - têm uma existência mental; 

- são propostas pelo discurso; - só podem ser inferidas; 

- a construção através de pistas 

fornecidas no esquema. 

- a construção ou (re)construção através dos 

interlocutores, num processo de interpretação da 

esquematização. 
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Nesse sentido, Adam (2011, p. 114) explica que “todo texto é uma proposição de 

mundo que solicita do interpretante uma atividade [...] de (re) construção dessa proposição de 

(pequeno) mundo ou Rd”. A partir desse movimento recíproco, o leitor é convidado a 

construir e (re)construir desenvolvendo um trabalho interpretativo e coerente que permite as 

interligações das unidades textuais. Para o autor, a construção das representações discursivas 

somente é possível quando o falante ativa, nesse processo, seu conhecimento de mundo, bem 

como suas competências cognitivas. Em conformidade com o autor, Dubois e Mondada 

(2003, p. 17) explicam que a construção ou a representação dos objetos de discurso pelo 

sujeito é uma atividade marcada pela “instabilidade constitutiva e observável através de 

operações cognitivas ancoradas nas práticas, nas atividades verbais e não verbais, nas 

negociações dentro da interação”. Portanto, apenas a partir da comunhão desses elementos o 

indivíduo torna-se capaz de construir uma representação que leva em conta também a 

expressão do seu ponto de vista. Desse modo, Adam (2011, p. 113) nos explica que 

[...] toda representação discursiva [Rd] é a expressão de um ponto de vista [PdV] e 

que o valor ilocucionário derivado da orientação argumentativa é inseparável do 

vínculo entre o sentido de um enunciado e uma atividade enunciativa significante. 

Enfim, o valor descritivo de um enunciado só assume sentido na relação com o valor 

argumentativo desse enunciado. O sentido de um enunciado (o dito) é inseparável de 

um dizer, isto é, de uma atividade enunciativa significante que o texto convida a (re) 

construir. (ADAM, 2011, p. 113). 

Segundo Passeggi et al. (2010), a Rd, além de expressar um PdV, é responsável pela 

construção das imagens do locutor, do auditório e dos participantes no texto. Nesse sentido, 

para a construção ou (re)construção dos objetos do mundo ou objetos de discurso, o 

interpretante/analista deve ter como suporte as categorias semânticas para a análise dos textos. 

A respeito delas trataremos a seguir. 

 

2.4.1 Categorias semânticas da Rd 

 

Neste tópico, destacamos algumas categorias semânticas de análise das Rd, de modo a 

nos permitir em nossa investigação a descrição e explicação do processo de construção textual 

das representações discursivas da vítima e do réu no gênero sentença judicial. Essas 

categorias constituem-se de elementos linguísticos que aparecem materializados no texto 

através de substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, pronomes, articulando-se entre si e 

formando um todo significativo. Nessa perspectiva, Rodrigues et al. (2014, p. 251) 

esclarecem que “essas categorias são semânticas, nocionais, interpretadas numa perspectiva 

textual. Elas não correspondem, biunivocamente, a uma única categoria gramatical, lexical ou 
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mesmo discursiva, antes, incorporam-nas”. Conforme mencionamos, as categorias utilizadas 

serão: a referenciação, a predicação, a modificação e a localização espacial e temporal. Antes 

de iniciarmos a análise do corpus, convém refletir, mesmo que sucintamente, sobre o conceito 

de cada uma delas, para que tenhamos uma melhor percepção dos fenômenos linguísticos a 

que nos propomos analisar. 

Vale ressaltar que, para a descrição das categorias sinalizadas, tomamos como 

embasamento teórico a linguística textual a partir da abordagem da ATD proposta por Adam 

(2011), as categorias lógico-discursivas de Grize (1996 apud PASSEGGI, 2001), bem como 

os trabalhos de Koch (2004), Marcuschi (2008), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) e os 

estudos linguísticos e gramaticais de Castilho (2012) e Neves (2006). Para esse momento, as 

categorias são apenas apresentadas e posteriormente retomadas em nossas análises. 

Utilizamos alguns exemplos do corpus para ilustrar as categorias a seguir. 

 

2.4.1.1 Referenciação 

 

De acordo com Koch (2011, p. 79), referência seria “[...] o resultado da operação que 

realizamos quando, para designar, representar ou sugerir algo, usamos um termo ou criamos 

uma situação discursiva referencial com essa finalidade”. Conforme a autora, não se trata, 

portanto, de rotular ou “etiquetar” as coisas ou os objetos do mundo da forma como 

percebemos ou compreendemos. A atividade de referir vai além da simples relação entre os 

elementos textuais. Ela liga os elementos do texto inferidos no cotexto ou evoca elementos do 

contexto (extralinguísticos). Para Castilho (2012, p. 126), a referenciação é “a função pela 

qual um signo linguístico representa quaisquer entidades do mundo extralinguístico, real ou 

imaginário”. Transcrevemos a seguir exemplos de termos que referenciam:  

 

Exemplos: 

(§2°) “[...] o réu praticou ato libidinoso com M.A.S., mediante fraude e meio que impediu e 

dificultou a manifestação de vontade da vítima”. 

(§2°) “Ele se identificou como Padre A, ofereceu à vítima seus serviços espirituais, posto que 

soubera esta que ele realizava tal mister, envolvendo orações e atitudes do gênero”. 
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Em relação à progressão referencial, Marcuschi (2008, p. 141) explica que “diz 

respeito à introdução, identificação, preservação, continuidade e retomada de referentes 

textuais, correspondendo às estratégias de designação de referentes e formando o que se pode 

denominar cadeia referencial”. Focalizando o “paradigma designacional”, adotamos em 

nossas análises o conceito de referenciação como tematização (ou categorização) e 

retematização (recategorização). 

 

2.4.1.2 Predicação 

 

Conforme Rodrigues et al. (2010, p. 175), o conceito de predicação “remete tanto à 

operação de seleção dos predicados, isto é, à designação dos processos, no sentido amplo 

(ações, estado, mudanças de estado), como ao estabelecimento da relação predicativa do 

enunciado.". Para Neves (2006), a predicação é um processo básico de constituição do 

enunciado que leva em consideração a centralidade do verbo, sendo o sujeito o escopo da 

predicação. Castilho (2012, p. 243) define a predicação como “um processo de atribuição de 

traços semânticos”, ou seja, ela é responsável por atribuir sentidos a elementos constantes no 

enunciado, como podemos observar nos enunciados: 

 

Exemplos: 

(§2°) “Ele se identificou como Padre A, ofereceu à vítima seus serviços espirituais, [...]”. 

(§2°) “A vítima, assustada, pediu para que o acusado abrisse a porta, [...]”. 

 

2.4.1.3 Modificação (Referentes/ Predicação) 

 

Em Queiroz (2013, p. 67) encontramos a definição de modificação como “categoria 

que apresenta as propriedades ou qualidades tanto dos referentes como das predicações. Está 

ligada tanto ao sujeito, por meio de adjetivos e/ou expressões adjetivas, quanto às ações 

verbais dos predicados”. Nesse sentido, os modificadores desempenham função atributiva e 

qualificadora, contribuindo para a construção do objeto referenciado. 
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Exemplos: 

(§10°) “[...] a vítima apresentou-se um tanto aflita ao depor [...]”. 

(§11°) “Ficou bastante constrangida com toda aquela situação”. 

 

 

2.4.1.4 Localização espacial e temporal 

 

Não encontramos no texto de Adam (2011) um tópico específico para tratar da 

categoria da localização espacial e temporal, sendo, portanto, uma operação que devemos 

tomar como empréstimo de Grize (1996 apud PASSEGGI, 2001). Essa categoria, de acordo 

com o autor, é responsável pela localização dos objetos de discurso. Segundo Rodrigues et al. 

(2010, p. 176), a “localização indica as circunstâncias espaçotemporais nas quais se 

desenvolvem os processos e os participantes”. Dessa forma, essa categoria, além de situar e 

indicar os referentes no discurso, possibilita o processo de construção do objeto designado 

pelo leitor, através de informações relevantes no constructo textual. 

 

Exemplos: 

(§2°) “Consta da denúncia que, no dia XXXX, por volta das XXXX, na Rua XXXX, Vila XXXX, em 

XXXX, o réu praticou ato libidinoso com MAS, mediante fraude e meio que impediu e dificultou a 

manifestação de vontade da vítima”. 

(§2°) “Segundo se apurou, no dia indicado, a vítima passava pelo local dos fatos, onde avistou o 

santuário pertencente à Igreja Católica Brasileira, instituição em que congrega o indiciado”. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA: CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

 

Este capítulo foi reservado à descrição dos procedimentos metodológicos, a partir da 

abordagem de pesquisa, da coleta e seleção do corpus, das características do objeto de análise, 

bem como à descrição dos métodos de análise que nos auxiliaram no processo de construção 

das representações discursivas da vítima e do réu no gênero sentença judicial. 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A natureza do trabalho orienta-se pelo método do raciocínio indutivo e dedutivo, 

apresentando um caráter qualitativo quanto à sua forma de abordagem. Segundo Oliveira 

(2005, p. 68), 

a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo um estudo detalhado de 

um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e fenômenos da 

realidade. Esse procedimento visa buscar informações fidedignas para se explicar 

em profundidade o significado e as características de cada contexto, em que se 

encontra o objeto de pesquisa. [...] A opção por uma abordagem qualitativa deve ter 

como principal fundamento a crença de que existe uma relação dinâmica entre o 

mundo real, objetivo, concreto e o sujeito; portanto, uma conexão entre a realidade 

cósmica e o homem, entre a objetividade e a subjetividade. (OLIVEIRA, 2005, p. 

68). 

 

 

Dessa forma, a utilização de uma abordagem qualitativa nos possibilita uma 

exploração pormenorizada dos dados analisados, bem como a interpretação de como se 

processa e se desenvolve o fenômeno estudado. Para Creswell (2007, p. 46), o estudo 

qualitativo é um estudo exploratório, ou seja, a pesquisa aborda uma temática a respeito da 

qual pouco se escreveu ou se estudou. Nesse sentido, é necessário que se faça um recorte 

epistemológico, a saber, delimitação do tempo e espaço da pesquisa, delimitação do objeto de 

estudo, revisão da literatura e coleta de dados (Cf. OLIVEIRA, 2005, p. 43). Em nossa 

pesquisa, esse recorte terminológico foi definido no tópico referente a coleta e tratamento dos 

dados.  

Além do método qualitativo, utilizamos em nossas investigações o método descritivo e 

explicativo. Nessa perspectiva, segundo Charoux (2004, p. 39, grifo do autor), 
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a pesquisa descritiva busca descrever/narrar/classificar características de uma 

situação e estabelece conexões entre a base teórico-conceitual existente ou de outros 

trabalhos já realizados sobre o assunto e os fatos coletados. Esse tipo de pesquisa 

pressupõe uma boa base de conhecimentos anteriores sobre o problema estudado, já 

que a situação-problema é conhecida, bastando descrever seu comportamento. As 

respostas encontradas nesse tipo de pesquisa informam como determinado problema 

ocorre.  

 

Para obtermos um detalhamento maior e mais aprofundado do fenômeno estudado, 

também lançamos mão de periódicos científicos disponíveis nas bibliotecas virtuais. Portanto, 

utilizamos como ferramenta de pesquisa artigos disponibilizados na internet. 

 

3.2  CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS 

 

Conforme mencionamos em capítulo anterior, a sentença judicial pode ser considerada 

como um dos gêneros discursivos mais importantes do âmbito jurídico. Apresenta, como 

finalidade principal, a solução de conflitos pelo Estado, sendo representada pela figura do 

juiz.  

De acordo com Silva (1997, p. 201), a sentença designa “[...] a decisão, a resolução ou 

a solução dada por uma autoridade a toda e qualquer questão submetida à sua jurisdição.”. 

Para Capez (2012, p.527), a sentença é considerada uma “[...] manifestação intelectual lógica 

e formal emitida pelo Estado, por meio dos seus órgãos jurisdicionais, com a finalidade de 

encerrar um conflito de interesses, qualificado por uma pretensão resistida, mediante a 

aplicação do ordenamento legal ao caso concreto.”. Às definições anteriores, Alvim (1999) 

acrescenta que “[...] a sentença é, dos atos do juiz, o mais importante e o de maior relevância, 

porque coroa todo o procedimento, constituindo-se no último ato, com o qual o juiz termina o 

ofício jurisdicional.”. (Ibid., p. 251). É relevante acrescentar aqui uma observação feita por 

Gomes (2014) em relação aos conceitos sobre sentença. Para o autor, afirmar que a sentença 

encerra o processo jurisdicional deve ser tomado com certa cautela, uma vez que as sentenças 

de primeira instância podem ser contestadas.  

A sentença judicial é obrigatoriamente um texto escrito, embora possa ser proferido 

oralmente em audiência. É do domínio público, sendo um documento indispensável nos autos 

do processo como documento da “perene memória da decisão que o contém”, diz a doutrina. 

Assim, de acordo com o art. 381, do Código de Processo Penal, a sentença judicial apresenta a 

seguinte estrutura textual:  
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Art. 381. A sentença conterá: 

 

I – o nome das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para 

identificá-las; 

II – a exposição sucinta da acusação e da defesa; 

III – a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; 

IV – a indicação dos artigos e leis aplicados: 

V – o dispositivo; 

VI – a data e a assinatura do juiz.  

 

 

Além da composição textual, o art. 458, do Código do Processo Civil, descreve os 

elementos ou os requisitos essenciais da sentença judicial, que se subdividem em:  

 

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 

 

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do 

réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do 

processo; 

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe 

submeterem.  

 

 

O relatório configura-se na primeira parte da sentença. Ele é considerado a síntese do 

processo. É nessa parte do documento que o juiz exporá, de forma resumida, todas as 

informações que originaram o processo. Nas palavras de Capez (2012, p. 529), “é um resumo 

histórico do que ocorreu nos autos, de sua marcha processual”. A fundamentação ou 

motivação pode ser entendida como a fase da instrução do processo. Nessa etapa, o 

magistrado resolve inicialmente as questões postas, as provas produzidas pelas partes, bem 

como a análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos atos normativos. O 

dispositivo ou conclusão é a parte final da sentença que incide diretamente na coisa julgada e 

em seus respectivos efeitos, sendo o aceite ou a rejeição do pedido do autor. É, portanto, a 

concretização dos atos do juiz. Além dos elementos, considerados pela lei como essenciais no 

texto jurídico, existem outros que, apesar de serem facultativos, também fazem parte da 

sentença, a saber, o preâmbulo e a ementa. Conforme Soto (2001
18

apud GOMES, 2014, p. 

54),  

 

no preâmbulo [...] estão contidos dados de individualização da decisão, tais como a 

denominação do órgão, serventia do processo, etc. A ementa significa apontamentos, 

lembretes. É formada por duas partes: a verbetação e o dispositivo. A primeira é a 

sequência de palavras-chave, ou de expressões que indicam o assunto discutido no 

texto. O dispositivo é a regra resultante do julgamento do caso concreto transcrito de 

forma concisa, afirmativa, objetiva, precisa, unívoca, coerente e correta. 

 

                                                             
18

Érica Antônia Bianco de Soto. Sentença Civil: perspectiva e pragmática. Campo Grande: UCDB, 2001. 
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O quadro a seguir traz uma visão geral dos elementos essenciais e facultativos 

constitutivos do gênero sentença judicial: 

 

Quadro 5 – Elementos constitutivos da Sentença Judicial 

Elementos Características 

Preâmbulo - dados de individualização do processo. 

Ementa - constitui os apontamentos, lembretes, indica o assunto discutido no texto. 

Relatório - síntese, exposição ou histórico do processo. 

Fundamentos - são os motivos de fato e de direito os quais levaram o juiz a tomar a 

decisão.  

Dispositivo - conclusão, decisão do juiz após a fundamentação da sentença. 

 

A partir dos elementos citados, entendemos ser esta a estrutura textual do gênero 

sentença judicial, sendo que, de acordo com o art. 564, do Código do Processo Penal, a falta 

de um desses requisitos essenciais pode tornar a sentença nula ou sem efeito: “A nulidade 

ocorrerá nos seguintes casos: [...] IV – por omissão de formalidade que constitua elemento 

essencial do ato” (Cf. CPP, art. 564).  

De acordo com o CPP e o CPC, a sentença judicial classifica-se em condenatórias, 

absolutórias e terminativas de mérito. 

a) a sentença condenatória é aquela na qual o juiz reconhece a culpabilidade do réu, 

impondo-lhe pena privativa ou não de liberdade. A pretensão é punitiva. 

b) na sentença absolutória não há a confirmação do delito. Nesse sentido, o juiz se 

convence de que o fato havido como criminoso foi inexistente, ou não 

comprovado, ou seja, quando as sentenças não colhem o pedido da condenação. 

Subdividem-se em próprias e impróprias. As próprias não colhem a pretensão 

punitiva, não impondo qualquer sanção do acusado. As impróprias também não 

colhem a pretensão punitiva, no entanto, impõem ao réu as medidas de 

segurança. 

c) as sentenças terminativas de mérito julgam o mérito, mas não condenam ou 

absolvem o réu, ou seja, extinguem o processo sem resolução do mérito
19

. 

 

Conforme a classificação e a função sociocomunicativa do gênero sentença judicial, 

concordamos com o entendimento de Soto (2001 apud GOMES, 2014, p. 60), que afirma que 

                                                             
19

Disponível em: <http://rodrigocastello.jusbrasil.com.br/artigos/121936620/especies-de-sentenca> . 
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a sentença tem como objetivo a imposição da norma ao concreto, substituindo desta 

forma, tanto a vontade das partes nas ações de conhecimento, quanto a sua própria 

vontade nas ações executivas. [...] O efeito da sentença é, como dito, atuar na 

realidade, na relação material, impondo a ordem jurídica de forma concreta na 

garantia dos bens econômicos e morais.  

 

 

Nesse sentido, em face das definições e dos requisitos essenciais da sentença judicial, 

e levando-se em conta o seu funcionamento na esfera jurídica e o seu papel social, podemos 

entendê-la como um texto com características normativas que obedece às exigências previstas 

na lei e na jurisdição. Apresenta uma estrutura ritualizada, formal, padronizada, evidenciando 

uma linguagem técnica, às vezes incompreensível ao cidadão comum. A linguagem jurídica é 

um dos assuntos tratados no trabalho de Lourenço (2013), no capítulo “Direito e Linguagem”, 

em que a autora traz uma reflexão sobre a acessibilidade do vocabulário jurídico. Dessa 

maneira, 

 [...] tornar a linguagem do Direito acessível não significa simplificar a linguagem 

jurídica, muito menos abolir o uso de termos técnicos, antes de tudo, significa 

satisfazer os direitos e deveres do cidadão, sendo possível plenamente, em 

interações com órgãos do judiciário, conciliar o discurso jurídico e a linguagem 

comum falada pelos não iniciados. Essa preocupação com a acessibilidade resulta do 

caráter e interesse social pelo Direito, que, por sua vez, manifesta-se na linguagem 

empregada pelo judiciário (LOURENÇO, 2013, p. 78). 

 

De acordo com a autora, a importância da acessibilidade da linguagem jurídica pode 

constituir “realidades diferentes com reflexos comportamentais nas comunidades submetidas 

a esses textos”. Assim, é “fundamental que esses mesmos textos portem clareza, concisão e 

objetividade” (Cf. LOURENÇO, 2013, p. 78). Dessa forma, tendo em vista a multiplicidade 

de gêneros da esfera jurídica que circulam socialmente e, em especial, o gênero sentença 

judicial, constata-se a relevância em estudos que abordem esse gênero a partir da descrição e 

sistematização dos elementos responsáveis pela construção desse gênero discursivo, bem 

como de suas funções sociais.  

 

3.3 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS  

 

A pesquisa tem como objeto empírico o gênero sentença judicial de natureza penal, 

com a temática da violência contra a mulher. Nesse contexto, selecionamos uma sentença 

judicial, cuja classe-assunto é descrita como uma ação penal que envolve a posse sexual 

mediante fraude. O crime de posse sexual mediante fraude, também conhecido como 

"estelionato sexual", está tipificado no art. 215 do CP, alterado pela lei n. 12.015/09. Dentre 

outras modificações interessantes e necessárias no antigo código, a reforma subtraiu, dentre 
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outras, a expressão "mulher honesta" e "mulher virgem", termos que não cabem mais em 

nossa sociedade,  exigindo que a justiça se valha da fraude ou de outros meios que justifiquem 

a conduta criminosa. No caso do documento analisado, a vítima foi ludibriada pelo réu, que 

identificando-se como padre e utilizando-se da posição que ocupava em sua igreja, praticou 

atos libidinosos com ela, sob o pretexto de estar ministrando-lhe um exorcismo. 

 

O tratamento dos dados obedeceu ao seguinte procedimento metodológico:  

 

a) revisão bibliográfica da literatura disponível sobre a noção semântica da representação 

discursiva e sobre o gênero textual sentença judicial; 

b) coleta e seleção do corpus que apresentou, em seu conteúdo, material que julgamos 

necessário para a investigação do processo de construção da representação discursiva 

da vítima e do réu no texto selecionado; 

c) transcrição do texto, dividindo-o em enunciados, de modo a sinalizar os exemplos 

utilizados no trabalho, para facilitar a compreensão e interpretação dos dados 

analisados; 

d) Para as análises utilizamos um recorte de 15 enunciados que, no nosso entendimento, 

melhor atenderam aos objetivos nesse trabalho; 

e) por ser um documento que trata de assuntos que envolvem diretamente pessoas em 

situações de conflito e, no nosso caso, crimes de violência contra a mulher, de modo a 

preservar a face dos envolvidos e em conformidade com os princípios éticos e sociais, 

seus nomes foram abreviados. Outras informações que pudessem identificá-los 

também foram codificadas, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 6 – Codificação dos sujeitos na sentença judicial 

Sujeitos Código 

vítima M.A.S., M. 

réu LAJM, LA, Padre A. 

testemunhas XXXX 

 

f) como o texto dita suas próprias regras de interpretação e análise, nosso texto levou-nos 

à investigação da representação discursiva da vítima e do réu a partir de três olhares ou 

pontos de vista de enunciadores distintos, que aqui receberam a codificação: 

enunciador 1 – E1 (juiz), enunciador 2 – E2 (réu) e enunciador 3 – E3 (vítima). Os 
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enunciados utilizados nas análises foram transcritos com a letra maiúscula E’ e seu 

referido número. Utilizamos o símbolo (') para diferenciar no texto os termos 

enunciador e enunciação, como por exemplo: (E1) - enunciador, (E'1) - enunciação. 

g) em seguida, fizemos o levantamento das categorias semânticas das Rd que serviram 

como instrumento de identificação, descrição e explicação do processo de construção 

das representações discursivas da vítima e do réu no gênero abordado; 

h) finalmente, passamos às análises, descrição e explicação do fenômeno estudado no 

corpus. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISE DO CORPUS 

 

Este capítulo organiza-se em dois momentos. No primeiro, propomos a descrição da 

estrutura (plano de texto) do gênero sentença judicial e para tanto examinamos o papel das 

representações discursivas na composição das sequências textuais do texto jurídico. No 

segundo, descrevemos e explicamos como as categorias de análise da Rd, a saber, a 

referenciação, predicação, modificação e localização espacial e temporal, colaboraram na 

construção das representações discursivas da vítima e do réu no texto jurídico. 

 

4.1 A ESTRUTURAÇÃO SEQUENCIAL NA SENTENÇA JUDICIAL  

 

Conforme mencionamos em seção anterior, a estrutura do gênero sentença judicial é 

composta pelos elementos definidos pela lei como essenciais ou facultativos, ou seja, é 

constituída pelo preâmbulo, ementa (não obrigatórios), relatório, fundamentação e o 

dispositivo (obrigatórios). Decompomos o corpus em suas partes constitutivas de modo a 

ilustrar os elementos citados. 

 

Quadro 7 – Plano de texto da Sentença Judicial 

SENTENÇA ELEMENTOS 

Timbre identificando o juízo 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

1ª VARA CRIMINAL 

Processo n. XXXXX 

Classe-Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse Sexual 

Mediante Fraude 

Autor: Justiça Pública 

Réu: XXXXX 

Juiz (a) de Direito (a): XXXXX 

 

 

 

Preâmbulo 

O MINISTÉRIO PÚBLICO acusa XXXX, qualificado nos autos, da prática do 

delito descrito no artigo 215 “caput” do Código Penal. 

Consta da denúncia que, no dia 20 de janeiro de 2010, por volta das 10h30min, 

na Rua XXXX, Vila XXX, em São José dos Campos, o réu praticou ato 

libidinoso com XXX, mediante fraude e meio que impediu ou dificultou a 
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manifestação de vontade da vítima. 

[...] 

Recebida a denúncia (fls.26), o réu foi citado (fls.34) e apresentou resposta 

escrita (fls.31/32). Em vista de a matéria abordada se confundir com o mérito, 

o recebimento da denúncia foi mantido (fls.35). Em audiências, realizadas pelo 

meio audiovisual, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, e interrogado o réu. 

Encerrada a instrução oral, as partes não solicitaram diligências, e 

apresentaram alegações finais escritas. O Ministério Público requereu a 

condenação ante a prova da materialidade e da autoria. A defesa requereu a 

absolvição, por estar provada a inexistência do fato. 

É o relatório. 

 

Relatório 

Em crimes de natureza sexual, rotineiramente praticado às escondidas, 

presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima 

assume preponderante importância, por ser a principal, senão a única prova de 

que se dispõe. Quando firme, segura, coesa, coerente e verossímil, deve 

prevalecer sobre a inadmissão de responsabilidade do réu. 

É o que ocorre nestes autos, onde se evidencia a firmeza e sinceridade de 

relato feito pela vítima que, nas duas vezes em que foi ouvida, descreveu os 

fatos de forma convincente, apontando o acusado como autor do delito. Certo 

que existe alguma divergência entre seu depoimento policial e judicial, mas 

não suficientes para inquinar de falaciosos seus relatos. Assim, seus 

depoimentos devem ser tomados em conjunto, que ao final, se harmonizam. 

[...] 

 

 

 

Fundamentação 

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e CONDENO XXXX 

(R.G.XXXX, filho de XXXX e XXXX, nascido aos 14/05/1977, em XXX-SP) 

pela prática do delito descrito no artigo 215 “caput” do Código Penal. 
Passo a dosar a pena. 

 

Dispositivo 

 

O exemplo mostra como os elementos se distribuem e se organizam no texto jurídico 

de modo a formar sua estrutura textual. Como podemos constatar, o único elemento não 

encontrado foi a ementa, por não constituir um requisito essencial na sentença judicial.  

Observando a composição do texto destacado, percebemos que os elementos 

encontram-se dispostos de modo bem definido. O preâmbulo, componente que se situa no 

topo do documento, traz as informações necessárias para a identificação do processo, como o 

timbre, número do processo, nome do acusado, natureza do delito. Esses elementos são 

classificados por Adam (2011, p. 192) como unidades peritextuais. Apesar de não estarem no 

corpo do texto, são responsáveis pelo constructo textual. Por esse motivo, são considerados 

unidades importantes para a interpretação do texto. 

A parte que se destina ao relatório também apresenta um espaço bem delimitado. A 

expressão “É o relatório” apresenta-se como um recurso normativo, utilizado pelo enunciador 

para fazer a separação entre a primeira parte do texto e dar início à segunda. As expressões 

“Vistos”, “É o relatório”, “Decido”, “Conclui-se”, “Condeno” são termos que conferem ao 

texto jurídico uma organicidade em sua estrutura.  
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Voltemos à expressão “é o relatório”. É interessante observar no texto jurídico a 

posição em que se encontra a expressão destacada, ou seja, logo após a descrição dos fatos. 

Nesse sentido, à primeira vista, parece um pouco estranho o lugar em que se situa, pois na 

maioria de outros textos, diversos da esfera forense, a expressão “é o relatório” se daria logo 

no início de uma exposição. Além dessa expressão, outro termo parece deslocado, “Decido”, 

utilizado antes da fundamentação. No entanto, convém lembrar que a sentença judicial é um 

texto jurídico especializado, formal, canônico, construído por uma tradição histórica e 

discursiva. Segundo Lourenço (2013), os textos jurídicos possuem em sua composição textual 

fórmulas prototípicas ou cristalizadas. Dessa forma, podemos observar nas sentenças judiciais 

a frequência do uso das formas: “É o relatório”, “Decido”, “Julgo procedente”, “Condeno”, 

dentre outros.  De acordo com Álvarez (2002
20

apud LOURENÇO, 2013, p. 87),  

estas formas convencionais ou clichês cumprem uma função demarcativa 

fundamental. Seu emprego não é ocioso, já que contribuem para delimitar as partes 

em que se estruturam cada escrito, produzindo ao mesmo tempo a coesão entre elas. 

Facilitam, além disso, o processo de recepção e interpretação, posto que ajudam a 

identificar de forma imediata as distintas partes do texto. É que a especial e rígida 

configuração do escrito jurídico vem determinada, em última instância, por fatores 

pragmático-comunicativos. 

 

Por essa razão, entendemos que o texto apresenta uma estrutura fixa e obedece aos 

dispositivos legais. Outra característica presente no relatório é a presença das sequências 

textuais narrativa e descritiva, havendo uma predominância narrativa. Em relação à 

predominância textual, Adam (2011, p. 275) esclarece que os textos reais são dotados de uma 

“extrema heterogeneidade”, ou seja, um texto pode ter um dominante narrativo ou 

argumentativo, mas isso não impede que apresente também sequências descritivas, 

explicativas ou dialogais. Conforme o autor, 

a estrutura composicional global dos textos é, inicialmente, ordenada por um plano 

de texto, base de composição, e, geralmente, categorizável em termos de dominante 

sequencial. Sua estrutura interna pode comportar desenvolvimentos sequenciais 

tipificados, mas isso não é obrigatório (ADAM, 2011, p. 278). 

Em relação ao efeito dominante sobre a estrutura textual, Jakobson (1973
21

 apud 

ADAM, 2011, p. 276) entende que 

a dominante pode definir-se como o elemento focal de uma obra de arte: ela conduz, 

determina e transforma os outros elementos. É ela que garante a coesão da estrutura. 

[...] A dominante especifica a obra. [...] Devemos ter, sempre em mente, esta 

                                                             
20

 ÁLVAREZ, M. Tipos de escrito III. Epistolar, administrativo y jurídico. Cuadernos de LenguaEspanola, 

Madri, v. 22, 2002. 

 
21  Roman Jakobson. Questions de poétique. Paris: Éd. du Seuil, 1973. 
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verdade: um elemento linguístico específico domina a obra na sua totalidade; age de 

forma imperativa, irrecusável, exercendo, diretamente, sua influência sobre os outros 

elementos. 

Nesse sentido, para Adam (2011) esse efeito dominante é determinado pelo maior 

número de um certo tipo de sequência que aparece no texto. O autor explica ainda que o fato 

de um texto apresentar uma sequência dominante “não tem nada a ver com a hipótese 

demasiadamente geral da existência dos tipos de textos” (Ibid., p. 277). Nessa perspectiva, 

apresentamos nos quadros que seguem as estruturas sequenciais da sentença judicial, em que 

destacamos as partes do relatório e da fundamentação:  

a) Relatório 

 

Quadro 8 – Sequências textuais no relatório 

Enunciados: [E'1]; [E'4]; [E'9] [E'10]; [E'12]; [E'16]; [E'17]; [E'20]; [E'25]. 

 

Exemplos 

Sequência 

[E'3] “Consta da denúncia que, no dia XX de XXX de XXXX, por volta das 

10h30min, na Rua XXX, Vila XX, em XXX, o réu praticou ato libidinoso com 

M.A.S, mediante fraude e meio que impediu e dificultou a manifestação de 

vontade da vítima”. 

 

[E'10] “Em juízo, conforme se extrai da mídia em vídeo, a vítima apresentou-se 

um tanto aflita ao depor, o que fez na ausência do acusado”. 

 

[E'13] “Não importa seja a vítima solteira, casada ou viúva, uma vestal 

inatacável ou uma meretriz de baixa formação moral”. 

 

 

    Descritivo 

[E'2] O MINISTÉRIO PÚBLICO acusa LAJM, qualificado nos autos, da prática 

de delito descrito no artigo 215 “caput” do Código Penal. 

[E'3] “Segundo se apurou, no dia indicado, a vítima passava pelo local dos fatos, 

onde avistou o santuário pertencente à Igreja Católica Brasileira, instituição em 

que congrega o indiciado. Ele se identificou como Padre A, ofereceu à vítima 

seus serviços espirituais, posto que soubera esta que ele realizava tal mister, 

envolvendo orações e atitudes do gênero. O réu marcou horário para atender M. 

A vítima voltou ao local e, na companhia do acusado, entrou em uma sala. LA 

trancou a porta, encostou M na parede e, dizendo estar fazendo orações, passou, 

libidinosamente, a mão pelos seios da vítima e dizia “cuida senhor dessa 

irmãzinha”, “cuida também do seu coração”. A vítima, assustada, pediu para que 

o acusado abrisse a porta, ocasião em que ele limpou as mãos dele e dela com 

álcool e destrancou a porta. A vítima procurou a delegacia”. 

 

 

    Narrativo  

 

A trama apresentada no início do texto pode ser mais bem visualizada a partir do 

esquema 18 de Adam (2011).  
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Figura 5 – Esquema 18: Estrutura das macroproposições narrativas 

 

                                                                 Esquema 18 

                                                             Limites do processo 

                                                             Núcleo do processo 

 

Situação inicial                             Nó                              Re-ação ou                   Desenlace                 Situação 

 (Orientação)                    (Desencadeador)                     Avaliação                   (Resolução)                  Final 

    Pn1 (m1)                            Pn2 (m2)                             Pn3 (m3)                     Pn4 (m4)                 Pn5 (m5) 

 

 

                                      Fonte: Adam (2011, p. 226). 

 

Nessa perspectiva, temos como situação inicial (Pn1/m1) no [E'2] a presença dos 

"personagens" Ministério Público (órgão de denúncia), o réu (LAJM) e a descrição do delito 

praticado pelo acusado. No segundo momento, ou (Pn2/m2), situado no [E'3], dá-se o nó 

desencadeador da narrativa, ou seja, através de ações da “vítima” e do “réu” a história vai se 

modificando e se desenvolvendo. Nesse sentido, as ações principais que desencadeiam todo o 

processo narrativo no enunciado são marcadas pelos três verbos no pretérito perfeito, 

“praticou”, “impediu”, “dificultou”. Nesse contexto, “o réu pratica a ação e impede e 

dificulta a reação da vítima”. O curso do processo narrativo ou (Pn3/m3) é marcado pela 

reação da vítima provocada pela complicação em (Pn2/m2). O enunciado apresenta a relação 

entre os dois termos, assim, o fato de estar assustada provoca a ação de pedir. Assim, “A 

vítima, assustada, pediu para que o acusado abrisse a porta [...]”. Finalmente, o momento 4 

(Pn4/m4) se concretiza na última proposição, “A vítima procurou a delegacia”, que se 

evidencia pelo verbo “procurar” no pretérito perfeito, que marca o desenlace ou desfecho da 

história. 

Como se vê, a trama apresenta uma estrutura hierárquica constituída de quatro 

macroproposições, em que se destacam a situação inicial, o nó desencadeador, a reação ou 

desenvolvimento do processo e o desfecho. Na sentença, mais especificamente na parte que 

consta o relatório, a narração e a descrição são sequências imprescindíveis no constructo 

textual, pois são responsáveis pela exposição dos fatos e dos motivos necessários para a 

argumentação do juiz. De acordo com Pimenta (2007, p. 27), é por meio dos gêneros narrativo 

e descritivo que os fatos são reconstituídos e interpretados pelas partes envolvidas no 

processo.  
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b) Fundamentação/Motivação 

 

Quadro 9 – Sequências textuais na fundamentação 

Enunciados: [E'8]; [E'11]; [E'13] - [E'15]; [E'18]; [E'19]; [E'21]; [E'24]. 

 

Exemplos:  

 

Sequências 

[E'19] Nesta cidade, trabalha no santuário conhecido por “Santuário dos 

Milagres”, que é bastante diferente das igrejas católicas tradicionais, pois 

funcionam em galpões, em prédios comerciais, sem que seus frontões tenham a 

imponência e a forma de construção de uma igreja tradicional. No interior, 

contudo, existem altar e crucifixos. 

 

Descritivo 

[E'19] Disse que a vítima o procurou pedindo orientação, porque vivia atribulação 

amorosa. Orientou-a e eles rezaram juntos. Sentiu que ela tinha uma possessão e o 

corpo dela balançou. Preocupado com fato de ela vir a cair, segurou-a pelos 

braços, tão somente. 

 

Narrativo 

[E'17] Há, ainda, que se entender por atos libidinosos quaisquer daqueles, diversos 

da conjunção carnal, que se apresentam como desafogo, completo ou incompleto, 

à lascívia, inclusive os toques nas partes íntimas. Podem até mesmo verificar-se 

estando a vítima e o molestador vestidos. 

 

Explicativo 

[E'13] Ademais, não se compreende que se proponha a vítima a 

inescrupulosamente incriminar alguém, atribuindo-lhe falsa autoria, sem que não 

tenham razões fortes para tanto. Máxime se essa incriminação traz para a sua 

pessoa a constrangedora situação de ter que relatar, a terceiros estranhos, toda a 

sua humilhação e vergonha porque passou, retirando-lhe o anonimato e 

comprometendo a sua intimidade. 

[E'16] Também não colhe a tese de que não teria existido resistência ao ato. A 

resistência à agressão sexual varia de mulher para mulher, dependendo de seu 

temperamento, de sua força física e até mesmo do temor que a acomete no 

momento. 

 

 

 

 

Argumentativo 

 

A fundamentação compreende a argumentação do juiz a partir da compreensão do 

dispositivo em consonância com as provas dos autos. Essa seção apresenta sequências 

narrativas, descritivas, explicativas, no entanto, focaliza uma predominância argumentativa. 

Dessa maneira, o produtor tem a preocupação de, através dos fatos, da legislação e da 

jurisprudência, apresentar ao seu coenunciador argumentos consistentes e fundamentados, 

objetivando o seu convencimento e a sua adesão.  

De acordo com Adam (2011, p. 233, grifos do autor), o modelo de composição da 

argumentação põe “em evidência dois movimentos: demonstrar-justificar uma tese e 

refutar uma tese ou certos argumentos de uma tese adversa.”. Nesse sentido, o produtor do 

texto parte dos dados, dos fatos, e dos elementos que lhe darão suporte para determinada 

conclusão. O autor explica ainda que os dois movimentos estão garantidos “pelos 

procedimentos argumentativos que assumam a forma de encadeamentos de argumentos-

provas, correspondendo ora aos suportes de uma lei de passagem, ora a microcadeias de 
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argumentos ou a movimentos argumentativos encaixados.”. Dessa forma, para representar o 

modelo de composição da argumentação, Adam (2011) propõe o seguinte esquema: 

                 Figura 6 – Esquema 21: Modelo do esquema argumentativo 

 

Esquema 21 

 

    Dados                                                                                                                     Asserção 

(Premissas)                                                                                                               Conclusiva 

   Fato(s)                                (C)                    

 

 
                                                                  Apoio 

 

                                               Fonte: Adam (2011, p. 233). 

 

 Assim, para entendermos melhor como se dão os movimentos argumentativos no 

texto em análise, fizemos o seguinte quadro, utilizando os enunciados do texto, com base no 

esquema supracitado:  

 

Quadro 10 – Sequência argumentativa da SJ 

Exemplos Estrutura 

Argumentativa 

[E'26] "O fato é que o acusado, utilizando-se da posição ocupada em sua igreja, 

bem como da confusão formada na mente da vítima que acreditou se tratar ele de 

um padre católico apostólico romano, praticou ato libidinosos com ela, sob o 

pretexto de estar lhe ministrando exorcismo". 

 

Dados/Fatos 

[E'28] "A vítima relatou que sofrera abusos por parte daquele padre que a atendeu 

durante um ritual a que ela se submetera sob a alegação de estar manifestando um 

espírito". 

Apoio 

[E'25] "Assim, não é difícil concluir que a vítima foi levada a acreditar que era 

atendida em uma igreja católica tradicional e por um padre pertencente aos seus 

quadros". 

Asserção 

conclusiva 

 

Dessa maneira, utilizando-nos dessa estrutura, é possível compreender os movimentos 

argumentativos citados por Adam (2011). A partir dos exemplos, temos:  

 Dados: (i) o réu utilizando-se da posição ocupada em sua igreja; (ii) confusão 

formada na mente da vítima; 

 Apoio argumentativo: (iii) a vítima relatou que sofrera abusos por parte 

daquele padre;  

 Conclusão: (iv) Assim, não é difícil concluir [...]. 
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Observamos que mesmo não apresentando uma sequência linear, como podemos 

visualizar pela ordem dos enunciados, a tese obedece a seguinte formulação: A + B = C
22

, 

sendo A (o fato é) + B (a vítima relatou) = C (conclui-se que). Dessa forma, concordamos 

com Adam (1997
23

 apud PISTORI, 2005), quando considera “a sentença, uma sequência 

argumentativa prototípica, um enunciado cujas coerções textuais, ligadas à sua composição e 

a seu plano de organização interna, remetem a uma configuração pragmática própria, 

acentuados o ponto de vista ilocucionário do enunciador” (Ibid., p. 2). E ainda que “[...] todo 

enunciado possui um valor argumentativo” (ADAM, 2011, p. 122). Nessa perspectiva, 

entendemos que produzir um texto é apresentar uma posição frente a uma tese inicial, 

mediada por fatos, provas que remetem a determinadas conclusões.  

c) Dispositivo/Decisão 

                                Quadro 11 – Sequências textuais no dispositivo 

Enunciados: [E'5]; [E'6]; [E'26]; [E'32]. 

 

Predominância textual: argumentativo, descritivo 

 

Exemplos: 

  Sequências 

[E'29] Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e CONDENO LAJM 

(R.G.24.935.629, filho de XXXX e XXX, nascido aos 14/05/1977, em Tatuí-SP) 

pela prática do delito descrito no artigo 215 “caput” do Código Penal. 

 

[E'31] O réu não registra antecedentes desabonadores. Fixo-lhe a pena base, no 

mínimo legal, em 02 anos de reclusão. Inexistindo outras causas modificadoras, 

torno esta pena definitiva. 

 

Argumentativo 

 

 

Descritivo 

 

[E'35] Transitada esta em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados. 

 

Injuntivo 

 

Ancorada nas outras partes da sentença, essa seção apresenta uma sequência 

argumentativa, descritiva e injuntiva. Observamos que, em sua configuração, a descrição está 

em relação aos outros modos de organização textual (narrativo, argumentativo). No exemplo 

citado, a sequência descritiva tem como função as características do acusado, a localização 

espaço-temporal e a descrição da penalidade fixada ao réu. Já a sequência injuntiva objetiva 

uma orientação, instrução. De acordo com Marcuschi (2005, p. 28), a sequência injuntiva vem 

“geralmente [representada] por um verbo no imperativo. [...] são os verbos que incitam à 

                                                             
22

Formulação do autor. 
23

 Jean-Michel Adam. Les textes: types et prototypes.3.èmeéd. Paris: Nathan, 1997. 
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ação”. Na sentença, esse tipo de sequência se caracteriza nas determinações do magistrado, é 

a sua decisão, o seu veredicto. 

Dessa forma, a partir da segmentação do texto nos esquemas propostos por Adam 

(2011), percebemos como esse processo ajuda a desenvolver no produtor/leitor uma 

organização e elaboração da escrita, permitindo concretizar as informações e intenções do 

enunciador no desenvolvimento da textualidade. Em seguida, apresentamos o texto jurídico 

decomposto no esquema de plano de texto da sequência narrativa, proposto por Adam (2011, 

p. 274) e examinamos como ocorrem as representações discursivas dos sujeitos envolvidos e 

qual a função das Rd no estabelecimento do texto.  

 

4.2 A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA NA COMPOSIÇÃO SEQUENCIAL DA 

SENTENÇA JUDICIAL 

 

Nesta seção, apresentamos a segmentação da sentença judicial na perspectiva da 

sequência narrativa predominante, conforme proposto por Adam (2011) e, na continuidade, 

analisamos as ocorrências das representações discursivas da vítima e do réu, em que 

buscamos trazer uma reflexão sobre o papel das Rd no constructo textual. Os parágrafos 

selecionados serviram de sinalizadores de cada etapa da narrativa. As partes constituintes da 

sequência narrativa foram direcionadas seguindo o movimento retórico de responder as 

perguntas: “o quê?”, “quando?”, “onde?”, “quem?”, “como?”.  

 

Quadro 12 – Sequência narrativa da sentença judicial 

Enredo Narrativa 

Reação 1 (ou 

avaliação)  

 

[E'2] O MINISTÉRIO PÚBLICO acusa LAJM, qualificado nos autos, da 

prática de delito descrito no artigo 215 “caput” do Código Penal. 

 

Situação inicial 

 

[E'3] Consta da denúncia que, no dia 20 de janeiro de 2010, por volta das 

10h30min, na Rua XXXX, Vila XXX, em XXXX, o réu praticou ato 

libidinoso com MAS, mediante fraude e meio que impediu e dificultou a 

manifestação de vontade da vítima. 
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Nó (desencadeador) 

 

[E'11] Disse que sempre passava em frente ao santuário e, como enfrentava 

dificuldades financeiras, resolveu ali entrar. Encontrou o acusado, que se 

identificou como Padre A e pediu para conversar. Ele a chamou a uma sala, 

trancando a porta. Ele quis saber o que ocorria e ela explicou o que a 

afligia. Ele foi atencioso e disse que iria fazer umas orações, determinando 

que ela levantasse e virasse para a parede. Ele iniciou as orações e passou a 

mão nos seus seios, o que achou estranho. Ficou mais alarmada, quando 

sentiu que ele desceu as mãos. Percebeu que ele passava as mãos no 

órgão genital dele. Ficou aflita, mais não conseguiu gritar. Sua mãe 

estava com seu filho do lado de fora. Mesmo assim, aguardou até o fim, e 

percebeu que o órgão dele estava para fora e rígido, pois o sentia nela. Do 

nada, ele parou e falou que ela deveria voltar outro dia para continuarem as 

orações. 

[E'16] No caso dos autos, a vítima, encontrando-se a sós com o acusado, 

viu-se por ele acuada. [...] embora alarmada com o comportamento do 

acusado, pensou que aquilo tudo não passava de método de oração a que o 

acusado se propôs a fazer. Percebeu que se tratava de um engodo, 

quando sentiu o pênis ereto do acusado encostar em seu corpo, 

momento em que tomou coragem e pediu para sair do local. 

 

 

 

Reação 2 

(ou avaliação) 

 

[E'3] A vítima procurou a delegacia. 

[E'25] Assim, não é difícil concluir que a vítima foi levada a acreditar 

que era atendida em uma igreja católica tradicional e por um padre 

pertencente aos seus quadros. 

[E'26] O fato é que o acusado, utilizando-se da posição ocupada em sua 

igreja, bem como da confusão formada na menteda vítima que acreditou 

se tratar ele de um padre católico apostólico romano, praticou atos 

libidinosos com ela, sob o pretexto de estar lhe ministrando exorcismo. 

[E'27] Por fim, ressalte-se que esta confusão já repercutia no meio 

eclesial em São José dos Campos. 

[E'28] A vítima relatou que sofrera abusos por parte daquele padre que 

a atendeu durante um ritual a que ela se submetera sob a alegação de estar 

manifestando um espírito. 

Desenlace 

 

[E'6] Decido. 

[E'7] Os elementos de convicção extraídos dos autos impõe a procedência 

da ação penal. 

[E'29] Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e CONDENO LAJM 

Situação final 

 

[E'30] Passo a dosar a pena. 

[E'31]O réu não registra antecedentes desabonadores. 

[E'33] [...] optou-se pela aplicação de prestação deserviços à 

comunidade, por se entender ser esta reprimenda mais adequada ao réu, 

que, com suasatividades, poderá ser mais útil à sociedade. 

 

Com base na construção do plano de texto, observamos um esquema prototípico da 

sequência narrativa que perfaz os movimentos da situação inicial, a complicação, a reação (ou 

avaliação), o desenlace e a situação final. Para Adam (2011, p. 278), os movimentos da 

sequência narrativa configuram uma espécie de script. Nesse sentido, a partir da 

esquematização do texto, verificamos uma sucessão de eventos encadeados e alinhados 

obedecendo a uma ordenação de tempo, espaço e conflito. O enredo vai se desenvolvendo 

pela ação dos personagens, “Ministério Público, vítima, réu”, que adquirem importância 
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fundamental na construção dos fatos e no desfecho da história. Concordamos com Oliveira e 

Sousa (2012, p. 126), quando compreendem que 

 

a intriga é um processo composto por ações que culminam em uma relação de causa 

e efeito, em seu alto grau de narrativização. O processo de intriga constitui-se de 

elementos relevantes na construção da narrativa, pois se constrói a partir de três 

macroproposições que se apresentam sob a forma de complicação [Pn2], re(ações) 

ou avaliação [Pn3] e resolução [Pn4]. 

 

Dessa forma, observamos que, de acordo com sequência das ações, “(i) o réu praticou 

ato libidinoso com M.A.S., mediante fraude e meio que impediu e dificultou a manifestação 

de vontade da vítima; (ii) a vítima procurou a delegacia; (iii) a vítima relatou que sofrera 

abusos por parte daquele padre [...]; (iv) os elementos de convicção extraídos dos autos 

impõem a procedência da ação penal; (v) ante o exposto, julgo procedente a ação penal e 

CONDENO LAJM” resultam na relação dos elementos “causa e efeito”, “nó e desenlace”, 

que constituem e determinam toda a estrutura narrativa. 

Sendo assim, com base na decomposição do texto em análise no plano de texto, 

compreendemos que a estrutura narrativa não é específica dos textos literários, mas pode ser 

encontrada também em textos não literários, como é o caso da sentença judicial, texto 

específico da esfera forense. Para Adam (2011, p. 226), a construção de uma narrativa 

depende de seu grau de narrativização. O autor considera que toda narrativa é uma exposição 

de "fatos" que abrangem duas realidades distintas, a saber: os eventos, que ocorrem sob o 

efeito de causas, sem a participação ou intervenção intencional de um agente; e as ações, que 

ele caracteriza pela presença de um agente – humano ou não. De acordo com o autor, se a 

trama traz uma simples enumeração de ações/eventos, possui um baixo grau de narrativização 

e, caso contrário, se apresenta as cinco macroproposições narrativas de base, como o texto que 

analisamos, corresponde ao mais alto grau de narrativização. 

Quanto ao movimento retórico de responder às questões “quando?”, “como?”, 

“onde?”, “o quê?”, “quem?”, a narrativa deve buscar meios para tentar elucidá-las. Nesse 

sentido, ao observarmos o texto novamente, encontramos as seguintes respostas para as 

perguntas:  

               Quadro 13 - Movimento retórico na narrativa 

N. Questões Respostas 

01 O quê? [E'2] O MINISTÉRIO PÚBLICO acusa LAJM, qualificado nos autos, da prática de 

delito descrito no artigo 215 “caput” do Código Penal. 

02 Quando? 

 

[E'3] Consta da denúncia que, no dia 20 de janeiro de 2010, por volta das 10h30min [...] 

[...] na Rua XXXX, Vila XXX, em XXXX [...] 

[...] o réu praticou ato libidinoso com MAS [...] 
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 Onde? 

 Quem? 

 Como?  

[...] mediante fraude e meio que impediu e dificultou a manifestação de vontade da 

vítima. 

03 Como? 

 

[E'11] Ele foi atencioso e disse que iria fazer umas orações, determinando que ela 

levantasse e virasse para a parede. 

Ele iniciou as orações e passou a mão nos seus seios, [...] 

Ficou mais alarmada, quando sentiu que ele desceu as mãos. 

Percebeu que ele passava as mãos no órgão genital dele. 

04 O quê?  [E'3] A vítima procurou a delegacia. 

[E'25] [...] a vítima foi levada a acreditar que era atendida em uma igreja católica 

tradicional e por um padre pertencente aos seus quadros. 

[E'28] A vítima relatou que sofrera abusos por parte daquele padre. 

05 O quê? [E'7] Os elementos de convicção extraídos dos autos impõe a procedência da ação penal. 

06 O quê? [E'33] [...] optou-se pela aplicação de prestação deserviços à comunidade. 

 

Nessa perspectiva, a estratégia narrativa de perguntas e respostas auxilia na 

constituição e estruturação do texto, tornando-o coeso e coerente. Sendo assim, a partir da 

análise da estruturação da sentença observamos que o texto apresenta um plano de texto fixo, 

prototípico, uma padronização e uma formalização próprias dos textos/documentos do âmbito 

jurídico, obedecendo à forma prescrita em lei. Além dessas características, identificamos um 

texto extremamente heterogêneo, diante da diversidade de sequências textuais que nele se 

cruzam, a saber, o narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo, havendo uma predominância 

argumentativa.  

Passemos agora às ocorrências das representações discursivas no plano de texto da 

sentença judicial. É relevante esclarecer que neste tópico não realizamos a análise dessas 

representações discursivas, pois elas serão descritas e explicadas em seção posterior. Para o 

momento, fazemos apenas o levantamento de algumas ocorrências no plano de texto e 

identificamos em que partes da sentença há maior incidência dessas representações.      

                            Quadro 14 – Ocorrências das Rd da “vítima” 

Ocorrências das Rd da “vítima” Partes da 

sentença 
[E'3] "[...] mediante fraude e meio que impediu e dificultou a manifestação de 

vontade da vítima". 
Relatório 

[E'8] "Em crimes de natureza sexual, rotineiramente praticado às escondidas, 

presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima 

assume preponderante importância, por ser a principal, senão a única prova de que 

se dispõe. Quando firme, segura, coesa, coerente e verossímil, deve prevalecer 

sobre a inadmissão de responsabilidade do réu." 

[E'11] "Disse que sempre passava em frente ao santuário e, como enfrentava 
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dificuldades financeiras, resolveu ali entrar." 

[...] "ela explicou o que a afligia." 

"Ficou mais alarmada, quando sentiu que ele desceu as mãos." 

Ficou aflita, mais não conseguiu gritar. 

[E'16] "[...] a vítima, encontrando-se a sós com o acusado, viu-se por ele 

acuada." 

"[...] embora alarmada com o comportamento do acusado, pensou que aquilo 

tudo não passava de método de oração." 

"momento em que tomou coragem e pediu para sair do local." 

"[E'3] A vítima procurou a delegacia." 

[E'25] "[...] a vítima foi levada a acreditar que era atendida em uma igreja 

católica tradicional e por um padre pertencente aos seus quadros." 

[E'27] "[...] confusão formada na mente da vítima que acreditou se tratar ele de 

um padre católico apostólico romano [...]" 

[E'28] "A vítima relatou que sofrera abusos por parte daquele padre que a 

atendeu durante um ritual a que ela se submetera sob a alegação de estar 

manifestando um espírito." 

Fundamentação 

 

Quadro 15 – Ocorrências das Rd do “réu” 

Ocorrências das Rd do “réu” Partes da 

sentença 
[E'2] "O MINISTÉRIO PÚBLICO acusa LAJM, qualificado nos autos, da 

prática de delito descrito no artigo 215 “caput” do Código Penal." 

[§3] "[...] o réupraticou ato libidinoso com MAS, mediante fraude e meio que 

impediu e dificultou a manifestação de vontade da vítima." 

 

Relatório 

[E'11] "Encontrou o acusado, que se identificou como Padre A e pediu para 

conversar." 

"Ele a chamou a uma sala, trancando a porta." 

"Ele foi atencioso e disse que iria fazer umas orações, determinando que ela 

levantasse e virasse para a parede." 

"Ele iniciou as orações e passou a mão nos seus seios, o que achou estranho." 

"Ficou mais alarmada, quando sentiu que ele desceu as mãos." 

"Do nada, ele parou e falou que ela deveria voltar outro dia para continuarem as 

orações." 

[E'16] "[...] embora alarmada com o comportamento do acusado, pensou que 

aquilo tudo não passava de método de oração a que o acusado se propôs a 

fazer." 

"Percebeu que se tratava de um engodo, quando sentiu o pênis ereto do 

acusado encostar em seu corpo, [...]" 

"[...] acreditou se tratar ele padre católico apostólico romano, praticou ato 

libidinoso com ela, sob o pretexto de estar lhe ministrando exorcismo." 

[E'28] "A vítima relatou que sofrera abusos por parte daquele padre que a 

atendeu durante um ritual [...]". 

 

 

 

 

 

Fundamentação 

[31]O réu não registra antecedentes desabonadores. Disposição 

 

Verificamos uma maior incidência das representações discursivas da “vítima” e do 

“réu” na parte da fundamentação. Tal fato se dá porque é na fundamentação que estão 

contidas as informações necessárias e suficientes para o embasamento da decisão tomada pelo 
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magistrado. São as razões de fato e direito, por intermédio das leis, provas e outros elementos 

processuais contidos nos autos que respaldam o veredicto do juiz. 

Sendo assim, é nessa parte da sentença que o magistrado tem o dever de fazer 

referência aos motivos conflituosos que geraram o processo, desenvolvendo argumentos 

coerentes e suficientes que justifiquem, a partir de seu ponto de vista, a decisão tomada no 

dispositivo. Nessa perspectiva, a construção dos objetos de discurso são elementos 

importantes para o desenvolvimento do texto. De acordo com Adam (2011, p. 240) “a 

apresentação de um objeto de discurso relaciona-se com a construção de um mundo e a 

instauração, entre quem explica e seu destinatário, de um contrato de credibilidade-verdade”. 

Dessa maneira, a construção do texto jurídico relaciona o que é dito pelas normas, lei e 

jurisprudência, às intenções e ao ponto de vista do enunciador (juiz).  

Nesse contexto, entendemos que os objetos de discurso são construídos a partir de um 

posicionamento do enunciador frente às razões que motivaram o processo. Dessa forma, ao 

produzir um texto, o enunciador faz escolhas e toma decisões que serão relevantes na 

progressão textual. No caso do texto em análise, observamos no [E'8] que o enunciador 

considerou o fato ocorrido como “crime de natureza sexual”, logo, os sujeitos envolvidos no 

fato são caracterizados como “os agentes ativo e passivo da infração”, relacionados 

sucessivamente à figura do “réu e da vítima". Assim, podemos observar que o texto 

desenvolve-se com base na construção das representações discursivas da vítima e do réu. 

Ressaltamos que são a partir dessas imagens ou representações que podemos evidenciar os 

pontos de vista e as intenções do enunciador. Para Koch (2011), 

 

[...] cada enunciação pode ter uma multiplicidade de significações, visto que as 

intenções do falante, ao produzir um enunciado, podem ser as mais variadas [...] O 

conceito de intenção é, assim, fundamental na suposição de que quem fala tem certas 

intenções ao comunicar-se. Compreender uma enunciação é, nesse sentido, 

apreender essas intenções. A noção de intenção não tem, aqui, nenhuma realidade 

psicológica: ela é puramente linguística, determinada pelo sentido do enunciado, 

portanto, linguisticamente constituída. Ela se deixa representar de uma certa forma 

no enunciado, por meio do qual se estabelece entre os interlocutores um jogo de 

representações, que pode corresponder ou não a uma realidade psicológica ou social. 

(KOCH, 2011, p. 22).  

 

É através das escolhas linguísticas empregadas no texto que o enunciador revela seus 

verdadeiros objetivos e posicionamentos. No entanto, essas escolhas não são aleatórias, mas 

estratégias importantes para o desenvolvimento argumentativo do texto. De acordo com 

Cabral (2011),  
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[...] a argumentação é normalmente compreendida como uma técnica consciente de 

programação e de organização do discurso. Sem dúvida, na interação, desejamos 

exercer influências sobre nossos interlocutores, desejamos obter sua adesão, 

convencê-los de nossos pontos de vista, persuadi-los a fazer alguma coisa. Para 

tanto, buscamos argumentos adequados às nossas teses e organizamos nossos textos, 

é claro. Não podemos nos esquecer de que, no entanto, toda essa ação depende 

também de nossas escolhas linguísticas para obter sua eficácia. (CABRAL, 2011, p. 

13) 

 

Pelo exposto, podemos considerar que as escolhas linguísticas são elementos 

essenciais no desenvolvimento da orientação argumentativa do texto. A construção dos 

objetos de discurso exige do enunciador/interpretante uma série de competências e 

habilidades para reconstruir a realidade por meio do texto/discurso. Dessa forma, é a partir 

desses termos que o enunciador fundamenta sua tese, de modo a persuadir e convencer seu 

leitor da veracidade presente em seus argumentos. Nesse sentido, a construção dessa 

representação passa pelo que Perelman (1989)
24

 atribui ao modo como se desenvolve a 

argumentação, ou seja, o orador/enunciador, ao desenvolver sua argumentação, parte das teses 

que já são admitidas pelo seu ouvinte/leitor, uma imagem prévia ou pré-construída do sujeito. 

Assim, 

[...] toda argumentação depende, tanto para suas premissas quanto para seu 

desenvolvimento principalmente, do que é aceito, do que é reconhecido como 

verdadeiro, como normal e verossímil, como válido: desse modo, ela se ancora no 

social, cuja caracterização dependerá da natureza do auditório (Cf. AMOSSY, 2013, 

p. 123). 

 

Nessa perspectiva, e de acordo com a função social que a sentença judicial exerce na 

comunidade, consideramos que a representação discursiva desempenha um papel fundamental 

nesse gênero discursivo em relação à ação sociodiscursiva e na construção dos sentidos, pois 

são elementos essenciais no desenvolvimento e estabelecimento do texto. 

 

4.3 REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DA VÍTIMA E DO RÉU NO GÊNERO 

SENTENÇA JUDICIAL 

 

Nesta seção, pretendemos exemplificar, através da análise realizada na amostra, como 

as categorias de análise da Rd, a saber, a referenciação, a modificação, a predicação e a 

localização espaçotemporal, colaboram na construção da representação discursiva da vítima e 

do réu no gênero sentença judicial. Como mencionamos no capítulo referente à metodologia, 

as representações discursivas da vítima e do réu foram analisadas sob três perspectivas 

                                                             
24Chaim Perelman. Rhétoriques. Éditions de I’Université de Bruxelles. 1989. 
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diferentes, ou seja, através do ponto de vista de três enunciadores distintos: E1 (juiz), E2 (réu) 

e E3 (vítima). 

As expressões que retomaram ou referenciaram os objetos de discurso em análise 

apresentaram-se no texto, em sua maioria, através de anáforas pronominais, sujeitos elididos, 

dentre outras. Adam (2011) assevera que as remissões por pronomes não evocam nenhuma 

nova propriedade do objeto, pois são um instrumento indicativo de ativação do referente 

anterior. Nesse sentido, não vamos nos ater ao levantamento quantitativo dessas ocorrências, 

mas, de acordo com nossos objetivos, selecionamos no texto os enunciados que contribuíram 

de modo mais específico para a construção das representações discursivas dos sujeitos, vítima 

e réu, envolvidos na cena enunciativa. É relevante esclarecer que, para a análise dos 

enunciados, este item e os seguintes foram agrupados em blocos de acordo com suas 

proximidades semânticas. 

 

4.3.1 Representação discursiva da "vítima" sob o PdV do E1 (Juiz) 

 

a) "ASSUSTADA", "AFLITA", "ALARMADA", "CONSTRANGIDA", "ACUADA", 

"INDIGNADA" 

Quadro 16 – Representação discursiva da vítima sob o PdV do E1 

N. Exemplo Modif. do ref. 

“vítima” 

01 (E'3) “A vítima, assustada, pediu para que o acusado abrisse a 

porta, [...].” 

“assustada” 

02 (E'11) “[...] a vítima apresentou-se um tanto aflita ao depor, o que 

fez na ausência do acusado.” 

“aflita” 

03 (E'11) “[...] Ficou mais alarmada, quando sentiu que ele desceu as 

mãos.” 

“alarmada” 

04 (E'11) “[...] Ficou aflita, mais não conseguiu gritar.” “aflita” 

05 (E'11)“Ficou bastante constrangida com toda aquela situação, 

[...].” 

“constrangida” 

06 (E'16) “[...] a vítima, encontrando-se à sós com o acusado, viu-se 

por ele acuada. 

“acuada” 

07 (E'28) “A vítima se mostrava indignada e dizia ter tido problemas 

com o padre da Vila Maria [...].” 

“indignada” 
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Como podemos observar no quadro 16, a representação discursiva do referente foi 

construída a partir de seus modificadores que desempenharam nos enunciados função 

atributiva e predicativa. Esses operadores contribuem para a construção de sentido do 

referente e permitem ao leitor visualizar a imagem do objeto que o enunciador quer 

evidenciar. 

Nesse sentido, observamos que os adjetivos selecionados pelo [E1] mantêm uma 

estreita relação de contiguidade semântica, ou seja, os termos, “assustada” > “aflita” > 

“acuada” > “indignada” descrevem o estado emocional da vítima, além de ajudar na 

construção do cenário no qual ela está inserida. Nos enunciados (E'11), “um tanto aflita”, 

“mais alarmada” e “bastante constrangida”, foram utilizados operadores discursivos 

intensificadores que interferem e modificam as propriedades dos adjetivos “aflita”, 

“alarmada” e “constrangida”, objetivando ressaltar essas características no objeto. 

b) "HONESTIDADE" 

Quadro 17 – Representação discursiva da vítima sob o PdV do E1 

N° Exemplo Modif. do ref. 

"vítima" 

01 (E'14) “Em vão tentou o acusado lançar dúvidas sobre a 

honestidade da vítima, [...].” 

  “honestidade” 

 

Em (E'14) “honestidade da vítima”, a expressão apresenta um termo que possui 

propriedades epistêmicas asseverativas, ou seja, ao utilizar o lexema “honestidade” o 

enunciador intenciona induzir o coenunciador a levar em conta fatores que colaboram 

positivamente na construção da imagem da vítima através de uma escala de valor, como, por 

exemplo, enfocando sua dignidade, honradez e integridade.  

c) "FIRMEZA", "SINCERIDADE", "CONVINCENTE" 

Quadro 18 – Representação discursiva da vítima sob o PdV do E1 

N° Exemplo Modif. do ref. 

“vítima” 

01 (E'9) “É o que ocorre nos autos, onde se evidencia a firmeza e 

sinceridade de relato feito pela vítima [...]” 

“firmeza e 

sinceridade” 

02 (E'9) “[...] descreveu os fatos de forma convincente, apontando o 

acusado como autor do delito.” 

“convincente” 
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O tema “vítima” é retematizado através das expressões “relato” e “fatos”, que 

estabelecem entre si uma relação semântica. Os modificadores empregados pelo enunciador 

para caracterizar cada um dos referentes adquirem função qualitativa e asseverativa, 

atribuindo um sentido de valor para cada termo. As expressões “relato” e “fatos” passam a 

fazer parte constitutiva do referente “vítima” e seus modificadores contribuem para a 

construção de sua imagem. A partir das escolhas lexicais empregadas, podemos construir a 

imagem da vítima sob duas perspectivas que ao final se harmonizam e se complementam. 

Observamos que o (E’9) traz uma locução adverbial “de forma” modalizando o termo 

“convincente”.  

Portanto, as expressões “assustada”, “aflita”, “alarmada”, “constrangida”, “acuada”, 

“indignada” e “honestidade” especificam e individualizam o referente. Já as expressões 

“firmeza e sinceridade” e “convincente”, atribuídas a “relato” e “fatos”, podem ser 

interpretadas, por analogia, às qualidades pessoais da vítima.  

Com base nas expressões elencadas, podemos construir a seguinte cadeia referencial 

da vítima: 

 

 

 

 

 

                     "vítima" 

 

 

 

"assustada" 

"aflita" 

"alarmada"             Estado 

"constrangida" 

"acuada" 

"indignada" 

"honestidade" } Atributivo 

"firme" 

"sincera"              Atitude 

"convincente" 

 

 Constatamos que em todas as ocorrências o enunciador pretendeu construir a 

representação discursiva da “vítima” elencando aspectos e valores que, de um modo geral, 

foram os elementos essenciais na construção dessa imagem.  

A construção dessas representações no texto fica também evidente a partir de algumas 

escolhas verbais feitas pelo enunciador, conforme podemos visualizar nos enunciados abaixo: 
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Exemplo: 

(E'11) “[...] Ficou mais alarmada, quando sentiu que ele desceu as mãos”. 

(E'11) “[...] Ficou aflita, mais não conseguiu gritar”. 

(E'11) “Ficou bastante constrangida com toda aquela situação”. 

 

O verbo “ficou”, no pretérito perfeito, tem como função estabelecer uma ligação entre 

sujeito e o predicativo. Semanticamente, esses processos verbais designam os estados 

emocionais e as situações de conflito vividos pela vítima. A angústia e o medo pelos quais a 

vítima foi submetida são intensificados pelo uso da partícula de negação “não”, anterior ao 

tempo composto “conseguiu gritar”, deixando claro o estado de impotência do referente. 

Outro termo empregado pelo enunciador foi o verbo “percebeu”. Nesse caso, a vítima assume 

o papel temático de experienciador e o réu de agente. Dessa forma, o emprego dos verbos 

"ficar" e "perceber" reforça a imagem de "vítima" que o enunciador quer focalizar.  

Exemplo: 

(E'11)"Percebeu que ele passava as mãos no órgão genital dele." 

(E'11) "Mesmo assim, aguardou até o fim, e percebeu que o órgão dele estava para fora e 

rígido, pois o sentia nela." 

(E'16) "Percebeu que se tratava de um engodo, quando sentiu o pênis ereto do acusado 

encostar em seu corpo, momento em que tomou coragem e pediu para sair do local." 

 

Vejamos também o uso de outros verbos nos enunciados: 

Exemplo: 

(E'3) "A vítima, assustada, pediu para que o acusado abrisse a porta,[...]." 

 

(E'11) "[...] a vítima apresentou-se um tanto aflita ao depor, o que fez na ausência do 

acusado." 

 

(E'16) "a vítima, encontrando-se a sós com o acusado, viu-se por ele acuada." 

 

(E'28) "A vítima relatou que sofrera abusos por parte daquele padre que a atendeu durante 

um ritual a que ela se submetera sob a alegação de estar manifestando um espírito." 
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Conforme os excertos citados, o enunciador descreve toda a apreensão e o pavor 

sofridos pela vítima no momento em que estava sob o poder do agressor. O uso do verbo 

“pediu”, após o termo “assustada”, descreve um momento de submissão; ela estava sob o 

julgo, à mercê do poder do outro. Os tempos verbais utilizados no pretérito mais que perfeito 

são empregados no texto como reforço da violência sofrida, ou seja, “a vítima sofrera 

abusos”, “ela se submetera”. Nesse sentido, a utilização dos processos verbais é parte 

importante no texto, pois ajudam na construção dos objetos de discurso.  

A construção da representação discursiva da vítima muda seu foco para a construção 

da Rd de uma vítima “prototípica”. Assim, a construção dessa representação concentra-se em 

momentos distintos apresentados nos quadros que seguem:  

 

d) "IMPORTÂNCIA", "PRINCIPAL", "ÚNICA PROVA", "FIRME", "SEGURA", 

"COESA", "COERENTE", "VEROSSÍMIL"  

Quadro 19 – Representação discursiva da vítima sob o PdV do E1 

N° EXEMPLO Modif. do ref. 

"vítima" 

 

01 

(E'8) “Em crimes de natureza sexual, rotineiramente 

praticados às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e 

passivo da infração, a palavra da vítima assume preponderante 

importância, por ser a principal, senão a única prova de que 

se dispõe. Quando firme, segura, coesa, coerente e 

verossímil, deve prevalecer sobre a inadmissão de 

responsabilidade do réu.”  

“importância” 

“principal” 

“única prova” 

“firme” 

“segura” 

“coesa” 

“coerente” 

“verossímil” 

 

O (E’8) apresenta uma nova retematização do referente mudando do lexema “vítima” 

para a expressão “palavra da vítima”. O objeto de discurso recebe como seus modificadores 

adjetivos modalizadores asseverativos, ou seja, cada expressão utilizada no enunciado veicula 

e atribui um valor de verdade às propriedades do objeto. Nesse sentido, ao analisarmos cada 

modificador separadamente, observamos que existe uma relação de gradação entre os 

elementos. Evidenciamos o fenômeno na expressão “preponderante importância” em que o 

adjetivo modalizador intensifica o substantivo atribuindo um sentido de “maior importância” 

ou “mais importância”. Em seguida, os termos “a principal” e a “única prova” são expressões 

que qualificam e individualizam o referente “palavra da vítima” como sendo a “principal”, a 

“única”, recuperando nessa relação o termo “importância”, construindo a seguinte 
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equivalência de significações: palavra da vítima > importância > principal > única prova. Os 

outros termos atribuídos ao referente, “firme”, “segura”, “coesa”, “coerente” e “verossímil”, 

são expressões qualificadoras que têm como objetivo agregar valor ao referente e reforçar o 

PdV do enunciador. Essa estratégia, além de incorporar ao objeto traços valorativos, 

intenciona induzir o leitor sobre a veracidade imputada no enunciado. 

 

e) "OFENDIDA" 

                 Quadro 20 – Representação discursiva da vítima o PdV do E1 

N° Exemplo Modif. do ref. 

"vítima" 

01 (E'13) Negar crédito à ofendida quando aponta quem a atacou, 

é desarmar o braço repressor da sociedade. 

 

- 

 

O (E'13) traz uma outra retematização do objeto de discurso passando ao termo 

"ofendida". Configura uma expressão bastante utilizada nos textos jurídicos, significando "o 

sujeito passivo do crime, o titular do direito ofendido".
25

 De acordo com o art. 201 do CPP, 

"Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da 

infração, quem seja ou presuma ser o autor, as provas que possa indicar, tomando-se por 

termo as suas declarações”. Dessa forma, observamos que o emprego do termo no âmbito 

jurídico é uma das figuras de maior importância, decidindo, muitas vezes, o litígio com a sua 

declaração. A utilização do termo “ofendida” no texto denota uma escolha que se vincula ao 

aspecto moral, pessoal ou emocional. 

f) "SOLTEIRA", "CASADA", "VIÚVA", "UMA VESTAL INATACÁVEL", "MERETRIZ 

DE BAIXA FORMAÇÃO MORAL", "SENHORA DO SEU CORPO", "PESSOA DE 

COMPORTAMENTO DUVIDOSO" 

Quadro 21 – Representação discursiva da vítima o PdV do E1 

N° Exemplo Modif. do ref. 

"vítima" 

 

01 

(E'14) “Não importa seja a vítima solteira, casada ou viúva, 

umavestal inatacável ou uma meretriz de baixa formação 

moral.” 

“solteira” 

“casada” 

“viúva” 

“uma vestal 

inatacável” 

                                                             
25

Disponível no site: <http://www.artigonal.com/doutrina-artigos/o-ofendido-no-processo-penal-4843167.html> 
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“uma meretriz de 

baixa formação 

moral” 

 

02 

(E'14) “Em qualquer hipótese, é ela senhora de seu corpo e só 

se entregará livremente, como, quando, onde e a quem for de 

seu agrado.” 

 

“senhora de seu 

corpo” 

 

 03 

(E'14) “Protege-se a liberdade sexual da mulher, sem nenhuma 

distinção ou exigência, não colhendo a tentativa de se 

demonstrar ser a vítima pessoa de comportamento 

duvidoso.” 

“pessoa de 

comportamento 

duvidoso” 

 

Em (E’14), os modificadores do referente, “solteira”, “casada” ou “viúva” apresentam 

função predicativa, distribuindo-se gradativamente no enunciado, sinalizando, de acordo com 

o contexto, para uma condição social do referente. Em seguida, o enunciador utiliza o termo 

“uma vestal inatacável” que, semanticamente tomado em conjunto com as expressões 

anteriores, incide sobre o objeto de discurso um sentido respeitoso, apreciativo, reforçando a 

representação discursiva da vítima, uma vez que está situado no campo da construção de uma 

imagem positiva dessa figura. No entanto, observamos que o enunciado se encerra com uma 

expressão depreciativa e negativa, “uma meretriz de baixa formação moral”. O jogo das 

expressões antagônicas é utilizado intencionalmente pelo enunciador para reforçar o sentido 

de "vítima" que, de acordo com o contexto, não deve ser construído a partir de fatores sociais, 

pessoais ou morais, mas das situações ou fatores externos à sua vontade, que podem torná-la 

uma vítima. 

A expressão “senhora de seu corpo” explicita um valor de posse, de domínio atribuído 

ao referente, a qual, inserida no contexto, ressalta uma avaliação pessoal do enunciador, 

conforme orientação argumentativa que ele pretende imprimir em seu texto, ou seja, “[...] é 

ela senhora de seu corpo e só se entregará livremente, como, quando, onde e a quem for de 

seu agrado”. A expressão “pessoa de comportamento duvidoso” recupera as informações 

constantes no parágrafo anterior e fecha um ciclo de significações sobre a construção da 

imagem do objeto, ou seja, a vítima > “solteira” > “casada” > “viúva” > “uma vestal 

inatacável” > “uma meretriz de baixa formação moral” > “uma pessoa de comportamento 

duvidoso” é ela > “senhora do seu corpo”. 
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A cadeia referencial construída é: 

 

 

 

 

           "vítima" 

 

 

“solteira” 

"casada"         Estado 

"viúva" 

"ofendida" 

"firme" 

"segura" 

"coesa"                                    Atitudes positivas 

"coerente" 

"verossímil" 

"uma vestal inatacável" 

"uma meretriz de baixa formação moral"      Atitudes  

"pessoa de comportamento duvidoso"           negativas 

"senhora de seu corpo"}  Ind. Posse 

 

4.3.2 A representação discursiva da “vítima” sob o PdV do E2 ("réu") 

 

Neste subtópico, a representação discursiva da vítima é apresentada a partir de outro 

PdV, ou seja, conforme o olhar de um segundo enunciador [E2], que no texto é caracterizado 

pela figura do réu. O quadro 18 apresenta a construção dessa representação nos enunciados 

que seguem. Anterior à análise, é oportuno ressaltar que fragmentamos didaticamente o 

enunciado (E’14) em três partes sucessivas para sua melhor descrição e compreensão. 

 

a) "PROMÍSCUA", "FREQUENTAVA BALADAS", "NÃO CUIDAVA DO FILHO" 

 

Quadro 22 – Representação discursiva da vítima sob o PdV do E2 

N° Exemplo Modif. do ref. 

“vítima” 

01 (E'14) “M” era promíscua [...]”. “promíscua” 

02 (E'14) “[...] frequentava baladas [...]”. “frequentava 

baladas” 

03 (E'14) “[...] e não cuidava do filho”. “não cuidava do 

filho” 
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Observamos que no (E’14) o enunciador retematiza o objeto de discurso “vítima”, 

utilizando a designação “M.”
26

 e o pronome pessoal "ela". Essa estratégia é um recurso 

intencional do enunciador que, ao realizar a mudança de um lexema para outro, muda também 

a estrutura semântica do referente que anteriormente havia sido construída, ou seja, apaga-se a 

figura da “vítima” e agora se evidencia outro objeto de discurso que não se confunde com o 

anteriormente analisado. Notamos que, ao utilizar essa estratégia linguística, o enunciador cria 

um distanciamento entre os dois referentes tornando-os objetos opostos semanticamente.  

Em (E’14) a expressão “promíscua” apresenta-se como um modificador com função 

aspectualizante. Nesse contexto, o termo selecionado insere no referente um atributo que 

produz um efeito de sentido negativo e depreciativo. As expressões “frequentava baladas” e 

“não cuidava do filho”, com base nos verbos “frequentava” e “cuidava”, formam um bloco de 

significações que são construídas em decorrência das ações verbais do referente. O verbo 

“cuidava” vem antecedido do advérbio de negação “não” intensificando de forma negativa as 

ações do referente. Assim, é possível inferir, levando-se em conta as atitudes de “M.”, que ela 

pode ser caracterizada como uma mãe relapsa e negligente em relação aos cuidados e 

educação de seu filho. Os elementos utilizados como modificadores do referente tiveram 

como função, além da construção negativa da imagem do objeto referenciado, apresentar ao 

interpretante o contexto situacional no qual o objeto está inserido, ou seja, “M.” é promíscua 

> frequentava baladas > não cuidava do filho. 

b) "CARREGADA", "POSSESSÃO" 

 

Quadro 23 – Representação discursiva da vítima o PdV do E2 

N°                                             Exemplo Modif. do ref. 

"vítima" 

01 (E'11) “[...] ela estava muito carregada, bem como para que não 

acreditasse em tudo que ela viesse a falar.” 

  “carregada” 

02 (E'19) “Sentiu que ela tinha uma possessão e o corpo dela 

balançou”. 

   “possessão” 

 

Em (E’11) o elemento “carregada”, particípio com valor de adjetivo, recebeu como 

modificador o advérbio “muito”, que gramaticalmente funciona como intensificador do 

adjetivo, alterando, assim, suas propriedades semânticas. A expressão “carregada” foi 

utilizada no texto no sentido conotativo. A metáfora utilizada para o termo impõe e requer do 

                                                             
26

De acordo com os procedimentos metodológicos, “M” é a codificação do nome da vítima. 
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interpretante a ativação de seu conhecimento de mundo e cultural, ou seja, o contexto no qual 

a expressão está inserida remete a um termo bastante utilizado pelas religiões/seitas, 

significando “aquele que possui sobre si espíritos malignos” (Cf. Wikipédia)
27

. A expressão é 

complementada com o termo (E’19) “possessão”, que significa, de acordo com o contexto, 

“alguém que está sob o efeito de forças sobre-humanas, sob o domínio do mal” (Cf. 

Dicionário Aurélio)
28

. 

A relação paradigmática construída a partir do PdV do segundo enunciador para 

representar discursivamente o objeto “vítima”, aqui retematizado pelo elemento “M.” e pelo 

pronome “ela”, baseou-se em dois aspectos distintos e ao mesmo tempo equivalentes. Nesse 

sentido, a representação discursiva do referente é evidenciada pela atitude “promíscua”, seu 

estado, “muito carregada”, “possessão” e por suas ações, “frequentava baladas”, “não cuidava 

do filho”.  

Dessa forma, a cadeia referencial construída é: 

 

                "M" 

                

                "ela" 

"promíscua" }  Atitude 

"muito carregada" 

"possessão"                  Estado 

"frequentava baladas" 

"não cuidava do filho"         Ações 

 

Portanto, a escolha dos elementos destacados pelo enunciador contribuiu para a 

caracterização da imagem negativa do objeto e, intencionalmente, objetivou desqualificar e 

lançar dúvidas sobre a figura da vítima construída no contexto anterior. 

Passemos às análises da representação discursiva do réu, sob o PdV de três 

enunciadores distintos. 

 

                                                             
27

 WIKIPÉDIA. A enciclopédia livre. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org>. Acesso em: 08 jun. 2014.  
28

Dicionário do Aurélio, disponível em <http://www.dicionariodoaurelio.com/>. Acesso em: 07 jun. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/
http://www.dicionariodoaurelio.com/
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4.3.3 Representação discursiva do “réu” sob o PdV do E1 (Juiz) 

 

a) "QUALIFICADO", "RÉU", "INDICIADO", "ACUSADO", "AUTOR DO DELITO", 

"AUTOR DOS FATOS"  

                     

Quadro 24 – Representação discursiva do réu sob o PdV do E1 

N° Exemplo Referente 

01 (E'2) "O MINISTÉRIO PÚBLICO acusa LAJM, qualificado nos 

autos, da prática de delito descrito no artigo 215 “caput” do Código 

Penal." 

"qualificado" 

02 (E'3) "[...] o réu praticou ato libidinoso com MAS, mediante fraude 

e meio que impediu e dificultou a manifestação de vontade da 

vítima." 

"réu" 

03 (E'3) "[...] a vítima passava pelo local dos fatos, onde avistou o 

santuário pertencente à Igreja Católica Brasileira, instituição em que 

congrega o indiciado." 

"indiciado" 

04 (E'3) "A vítima voltou ao local e, na companhia do acusado, entrou 

em uma sala." 

"acusado" 

05 (E'9) "[...] descreveu os fatos de forma convincente, apontando o 

acusado como autor do delito." 

"autor do 

delito" 

06 (E'12) "Apontou o ora acusado como autor dos fatos, sem 

hesitação." 

"autor dos 

fatos" 

 

O discurso jurídico apresenta uma variedade de termos técnicos utilizados em 

contextos comunicativos específicos. Dessa forma, observamos uma diversidade de 

expressões próprias do léxico jurídico para designar o objeto de discurso em análise, como 

"qualificado", "réu", "indiciado", "acusado", "autor do delito", "autor dos fatos". Há um 

critério de organização no texto forense para a utilização de cada termo, que não pode ser 

comparado ou confundido, ou seja, o termo "qualificado" não se confunde com "indiciado" ou 

"réu", pois, apesar de fazerem referência ao mesmo sujeito, são utilizados em situações 

distintas. Assim, o enunciador, ao empregar o termo "qualificado", no (E'2) "O MINISTÉRIO 

PÚBLICO acusa LAJM, qualificado nos autos", ele o faz logo após o emprego do órgão de 

denúncia e da citação do nome do sujeito acusado. De acordo com Capez (2012, 195), 

“qualificar é apontar o conjunto de qualidades pelas quais se possa identificar o denunciado, 

distinguindo-o das demais pessoas. A qualificação é prescindível, desde que seja possível 

obter-se a identidade física do acusado, por traços característicos ou outros dados”. 

Verificamos que esse termo somente é empregado no início do documento, ou seja, no 

primeiro enunciado. Essa disposição dos termos faz parte de uma organização preestabelecida 
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na sentença judicial e enseja no texto a abertura do processo. Sendo assim, ela é responsável 

por informações relevantes sobre os assuntos que irão ser tratados no texto. 

Outro termo bastante recorrente nos textos jurídicos é "réu". Na esfera jurídica é 

utilizado para designar o suspeito de uma infração penal e só deve ser empregado após o 

deferimento do pedido do Ministério Público pelo juiz. Para a jurisprudência, o termo "réu" 

não configura um estado negativo ou pejorativo do sujeito, pois, nesse caso, o indivíduo ainda 

está passando pelo processo do julgamento e sobre ele não há provas que possam comprovar 

sua culpa. Portanto, nesse estágio do processo, o sujeito não é considerado culpado. No 

entanto, ao observarmos o (E'3), verificamos que a partir da utilização do verbo "praticar", "o 

réu praticou ato libidinoso com M.A.S., mediante fraude e meio que impediu e dificultou a 

manifestação de vontade da vítima", atribui-se ao sujeito uma imagem negativa e 

depreciativa. Nesse caso, a utilização dos verbos "praticar", "impedir" e "dificultar" imputam 

e conferem ao sujeito a autoria do delito.  

O termo "indiciado" juridicamente está no mesmo patamar de classificação de 

"suspeito" ou "réu", no entanto verificamos um intensificador no uso dos termos (E'3) 

"acusado", (E'9) "autor do delito" e  (E'12) "autor dos fatos", principalmente nos dois últimos 

enunciados quando os termos são acompanhados do verbo "apontar", no sentido de reforçar e 

confirmar  a autoria do crime. 

As representações discursivas do "réu", a partir do ponto de vista do [E1], constroem-

se também por intermédio das predicações. Nesse caso, identificamos um percentual 

significativo de processos verbais indicando as ações do sujeito. Elencamos no quadro abaixo 

somente algumas: 

Exemplo: 

(E'2) "Ele se identificou como Padre A, ofereceu à vítima seus serviços espirituais, posto 

que soubera esta que ele realizava tal mister, envolvendo orações e atitudes do gênero." 

(E'2) "A vítima voltou ao local e, na companhia do acusado, entrou em uma sala. LA 

trancou a porta, encostou M. na parede e, dizendo estar fazendo orações, passou, 

libidinosamente, a mão pelos seios da vítima e dizia 'cuida senhor dessa irmãzinha', 'cuida 

também do seu coração'." 

 (E'2) "A vítima, assustada, pediu para que o acusado abrisse a porta, ocasião em que ele 

limpou as mãos dele e dela com álcool e destrancou a porta." 
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Observamos que em (E'2) os verbos conjugados no pretérito perfeito ("identificou" e 

"ofereceu") e no imperfeito ("realizava") marcam as primeiras ações do réu. Já o uso do verbo 

no imperfeito indica um processo não acabado, que expressa um continuum ou uma 

constância das ações. Dessa forma, a estratégia de convencimento do "réu" parte da premissa 

de se autodenominar um padre, construindo uma imagem de "líder religioso", "conselheiro", 

"homem de fé", ou seja, uma pessoa acima de qualquer suspeita. A partir dessa identificação, 

o sujeito oferece à vítima "seus serviços espirituais", expressão que se liga ao seu ofício. As 

expressões "tal mister" e "orações e atitudes do gênero" agregam-se à expressão anterior 

"serviços espirituais" com a função de descrever o tipo de serviço prestado pelo acusado. 

Em seguida, o emprego dos verbos "trancar", "encostar", "passar" denotam uma outra 

imagem da anteriormente formada. Observamos que o processo da agressão obedece a uma 

sequência de ações, ou seja, primeiro o agressor tranca a porta, encosta a vítima na parede 

para depois passa a mão libidinosamente pelos seus seios. A locução verbal "dizendo estar 

fazendo" apresenta um processo em curso, uma ação em realização. A expressão é utilizada 

pelo acusado com o intuito de demonstrar à vítima que tudo o que estava acontecendo fazia 

parte dos procedimentos de oração. Dessa maneira, ele usa as expressões “cuida, senhor, 

dessa irmãzinha”, “cuida também do seu coração”, em que utiliza o verbo "cuidar" no sentido 

de dar assistência e o termo "senhor" referindo-se a Deus. O emprego do verbo "limpar" liga-

se à expressão "serviços espirituais", "ocasião em que ele limpou as mãos dele e dela com 

álcool e destrancou a porta", demonstrando que até aquele momento todas as suas atitudes não 

passavam de método de oração a que a vítima estava sendo submetida. 

b) "LAJM", "FILHO", "NASCIDO" 

Quadro 25 – Representação discursiva do réu sob o PdV do E1 

N. Exemplos Referentes 

01 (E'2) "O MINISTÉRIO PÚBLICO acusa LAJM [...]". "LAJM" 

02 (E'29) "CONDENO LAJM (R.G.24.935.629, filho de XXXX e 

XXXX, nascido aos 14/05/1977, em Tatuí-SP) pela prática do 

delitodescrito no artigo 215 “caput” do Código Penal." 

"filho" 

"nascido" 

 

O emprego do nome do "réu" no texto é um elemento importante no processo judicial. 

Faz parte do processo que qualificação e identificação do acusado. Para Mirabete (2006, p. 

114), “qualificar é apontar o conjunto de qualidades que individualizam a pessoa, nele se 

incluindo o nome, o cognome, nome de família ou apelido, pseudônimo, estado civil, filiação, 

cidadania, idade, sexo, estado físico”. A qualificação do acusado ou fornecimento dos dados 
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que possibilitem a sua identificação é peça fundamental no processo judicial. No entanto, o 

art. 259 do Código do Processo Penal dispõe que 

a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros 

qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A 

qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, 

se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem 

prejuízo da validade dos atos precedentes.  

 

O emprego dos nomes próprios ou de um identificador como no caso "filho" e 

"nascido" utilizados no texto é importante porque determina e individualizam o sujeito dentre 

outros e, se for necessária a utilização de uma anáfora pronominal, ela pode indicar com 

precisão o sexo da pessoa ou personagem a quem está se referindo (ADAM, 2011, p. 137). 

Observamos no (E'3) "Ele se identificou como Padre A" que o referente é novamente 

redesignado, passando de "réu" a "padre A". O [E1] focaliza a construção dessa imagem 

através de descrições constantes no texto em que são levados em conta alguns elementos 

importantes:  

Exemplo: 

 

                    "o réu" 

"usava 'clergiman' e calça preta." 

"segue a religião católica apostólica romana." 

"embora tenha se declarado exorcista." 

"divulgava as obras da igreja à qual pertencia." 

"se paramentava tal como um padre da igreja 

tradicional." 

 

A partir da construção dessa representação, o [E1] conclui no (E'26) que o acusado, 

utilizando-se da imagem que criou, da posição ocupada em sua igreja e da confusão formada 

na mente dos fiéis, praticou ato libidinoso com a vítima, "sob o pretexto de estar lhe 

ministrando exorcismo".  

 

4.3.4 Representação discursiva do "réu" sob o PdV do E2 ("réu") 

 

A representação discursiva do "réu" parte agora de seu próprio olhar, dos pontos de 

vista que ele quer focalizar, das imagens que constrói de si. Nesse sentido, de acordo com 

Amossy (2013, p. 9), o processo de construção de uma imagem não requer que o locutor 

apresente-se explicitamente. Dessa forma, 
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Seu estilo, suas competências linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas 

são suficientes para construir uma representação de sua pessoa. Assim, 

deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma apresentação de si. 

Que a maneira de dizer induz a uma imagem que facilita, ou mesmo condiciona a 

boa realização do projeto, é algo que ninguém pode ignorar sem arcar com as 

consequências (AMOSSY, 2013, p. 9). 

Nesse sentido, os quadros que seguem destacam as intenções do referente na 

construção de sua imagem, que não coincide com as anteriormente descritas. 

a) "PADRE", "PADRE EXORCISTA" 

   Quadro 26 – Representação discursiva do réu o PdV do E2 

N. Exemplo Modif. do 

Referente 

01 (E'19) “Cursou seminário e foi ordenado padre da Igreja Católica 

Brasileira por um bispo de São Paulo”. 

     Padre 

02 (E'19) “Declarou-se padre exorcista, pois o exorcismo é a marca da 

igreja a que pertence”. 

Padre exorcista 

 

Dessa maneira, a construção dessa imagem se dá no (E'19) a partir do emprego do 

termo "padre". A representação do referente é construída por intermédio dos processos 

verbais "cursou", "foi ordenado" e pela ligação das expressões "seminário", "Igreja Católica 

Brasileira" e "bispo", que se relacionam mais diretamente ao termo "padre", formando um 

conjunto análogo entre as expressões, "seminário" > "padre" > "igreja" > "bispo".  

No enunciado que segue, "declarou-se padre exorcista", o [E2] traz para si mais uma 

denominação que acrescenta às características de padre: o fato de ser um exorcista, "pois o 

exorcismo é a marca da igreja a que pertence". Esse atributo confere e sustenta o depoimento 

do acusado quando no seu relato ele traz as explicações dos fatos ocorridos, ligando-se ao fato 

de a vítima ter uma possessão, relacionando os termos exorcista > possessão. 

Nos enunciados que seguem, o [E2] destaca através de suas ações, "orientou-a", 

"rezaram", o papel de eclesiástico. Utiliza o termo "preocupado" como atributo de seu caráter 

e de sua imagem e para ser contundente em suas declarações usa a expressão adverbial "tão 

somente", para esclarecer que não houve nada que se pudesse reprovar em seu 

comportamento para com uma fiel. 
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Exemplos:  

 

(E'19) "Disse que a vítima o procurou pedindo orientação, porque vivia atribulação 

amorosa." 

(E'19) "Orientou-a e eles rezaram juntos." 

(E'19) "Preocupado com fato de ela vir a cair, segurou-apelos braços, tão somente." 

 

Outros dados são relevantes na construção da imagem do clérigo: 

Exemplo: 

(E'19) "Informou ter pertencido à Igreja Católica Brasileira e, atualmente, compõe os 

quadros da Igreja Apostólica Renovada do Brasil." 

(E'19) "Nesta cidade, trabalha no santuário conhecido por “Santuário dos Milagres [...]" 

(E'19) "Celebram a eucaristia e, para tanto, apresentam-se paramentados." 

 

Dessa forma, a partir do uso dos tempos verbais "informou ter pertencido", "compõe", 

"trabalha", "celebram", "apresentam-se", o [E2] tem como objetivo destacar sua trajetória de 

vida e de trabalho prestados à igreja e à comunidade. Amossy (2013, p. 10) explica que os 

usos verbais têm como função a construção de um modelo, de uma imagem. Nesse caso, 

observamos que o [E2] constrói uma representação positiva de si acima de qualquer suspeita. 

 

4.3.5 Representação discursiva do "réu" sob o PdV do E3 ("vítima") 

 

a) "PADRE A.", "ATENCIOSO" 

 

Quadro 27 - Representação discursiva do réu sob o PdV do E3 

N. Exemplos Referente 

01 (E'11) Encontrou o acusado, que se identificou como Padre A e 

pediu para conversar. 

"Padre A" 

N. Exemplos Modif. do 

Referente 

 

02 

(E'11) Ele foi atencioso e disse que iria fazer umas orações, 

determinando que ela levantasse e virasse para a parede. 

 

"atencioso" 

 

A construção da representação discursiva do "réu" é focalizada a partir do ponto de 

vista da "vítima", ou seja, sob o PdV do [E3]. Nesse sentido, temos que em (E'11) o referente 

"réu" é retematizado como "Padre A." Essa nova designação do "réu" passa por uma 
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construção do sujeito ligada a fatores sociais. Assim, a identificação do sujeito "como padre" 

remete a uma figura respeitada pela sociedade, líder religioso que aceita a missão sacerdotal 

para cuidar da vida espiritual dos fiéis. Além dos fatores sociais, essa representação incide em 

valores morais e éticos. Para retomar o referente, o [E3] utiliza o anafórico pronominal "ele", 

que recebe como modificador o termo "atencioso", caracterizando a figura do sacerdote, 

denotando um caráter respeitoso e gentil. Vejamos outros exemplos: 

Exemplo: 

(E'11) Ele a chamou a uma sala, trancando a porta. Ele quis saber o que ocorria e ela 

explicou o que a afligia. 

(E'11) Ele iniciou as orações e passou a mão nos seus seios, o que achou estranho. 

(E'11) Ficou mais alarmada, quando sentiu que ele desceu as mãos. 

(E'11) Percebeu que ele passava as mãos no órgão genital dele. 

(E'11) Do nada, ele parou e falou que ela deveria voltar outro dia para continuarem as 

orações. 

(E'11) Ele orientou sua mãe a levá-la de volta dias depois, porque ela estava muito 

carregada, bem como para que não acreditasse em tudo que ela viesse a falar. 

 

A construção da representação discursiva de "padre" fica mais evidente a partir da 

utilização das predicações "Ele a chamou [...]", "Ele quis saber o que ocorria [...]", "Ele 

iniciou as orações", ações aparentemente motivadas pelo desejo de ajudar o próximo, de ser 

prestativo. No entanto, essa imagem é desconstruída, havendo uma quebra do paradigma 

anterior. A figura religiosa passa a dar lugar a uma nova figura, a do "molestador". Nesse 

caso, o verbo que dá ênfase a essa construção é "passar", "ele passou a mão pelos seus seios", 

"ele passava as mãos no órgão genital dele". Nesse sentido, a construção dessas 

representações do referente passa por processos antagônicos, que não se complementam, nem 

se aproximam, ou seja, a figura de "padre" transforma-se na imagem do "molestador", do 

"agressor". Abaixo, é exposta a cadeia referencial construída a partir do PdV de E1, E2 e E3:  
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"réu" 

 

"qualificado" 

"réu" 

"indiciado"                  Estado (específico da esfera jurídica)          

"acusado"                  

"autor do delito"                            

"autor dos fatos 

"LAJM"         Atributivo  

 "filho"          Identificação 

 "nascido" 

"Padre"            Atributivo 

"Exorcista"      característica       

 

Observamos que em todas as ocorrências citadas, as designações utilizadas a partir dos 

pontos de vista dos enunciadores 1, 2 e 3  contribuíram para a construção das representações 

discursivas da "vítima" e do "réu" no texto jurídico, focalizando aspectos positivos e 

negativos desse objeto no discurso. 

 

4.3.6 Os localizadores temporais e espaciais na construção da representação discursiva 

da "vítima" e do "réu" 

 

Os localizadores espaçotemporais têm a função no texto de indicar as circunstâncias 

em que se desenvolveram os processos e os participantes na construção das representações 

discursivas. De acordo com Rodrigues et al. (2014, p. 251), "embora a localização temporal e 

espacial se realize em grupos nominais ou equivalentes – o que sugeriria sua classificação 

como referenciações – sobressai seu papel de inscrição no tempo e no espaço selecionados 

pelo texto, daí sua função de localizadores". 

Os localizadores temporal e espacial se situam no início da sentença judicial e 

obedecem a uma ordem preestabelecida pela norma jurídica, indicando dia > mês > ano em 

que os fatos ocorreram: "[...] no dia 20 de janeiro de 2010 [...], por volta das 10h30min [...]" e 

lugar, "[...] na Rua XXXXX, Vila XXX, em São José dos Campos [...]". No texto jurídico, 

esses elementos são relevantes, pois recuperam as informações contidas no processo judicial 

e, através de sua descrição, ajudam a traçar a trajetória dos acontecimentos de modo que seja 

possível ao leitor entender sob quais circunstâncias o delito foi cometido.  

O espaço é caracterizado pelo lugar físico onde os sujeitos/personagens circulam e 

onde as ações se realizam. As representações discursivas da vítima e do réu se desenvolvem 
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em dois espaços específicos que contribuíram para a construção dessas imagens. Os locativos 

focalizados são "o santuário" e a "delegacia".  

Vejamos os exemplos: 

(E'3) "Segundo se apurou, no dia indicado, a vítima passava pelo local dos fatos, onde 

avistou o santuário pertencente à Igreja Católica Brasileira, instituição em que congrega o 

indiciado". 

(E'3) "A vítima voltou ao local e, na companhia do acusado, entrou em uma sala". 

(E'11) "Mesmo sabendo que a mãe e o filho menor estavam no cômodo ao lado 

possivelmente na área comum do santuário), disse não ter tido coragem de chamar ajuda". 

(E'19) "Nesta cidade, trabalha no santuário conhecido por “Santuário dos Milagres”, que é 

bastante diferente das igrejas católicas tradicionais, pois funcionam em galpões, em prédios 

comerciais, sem que seus frontões tenham a imponência e a forma de construção de uma 

igreja tradicional. No interior, contudo, existem altar e crucifixos". 

(E'19) "A sala onde estavam é separada do santuário por um biombo de madeira, sem teto". 

 

Nesse sentido, temos a descrição de dois espaços antagônicos, o "santuário", que se 

caracteriza por ser um lugar sagrado, religioso, que inspira segurança e paz, e a "delegacia", 

espaço de conflito e medo. No entanto, é o santuário que configura no texto o espaço do 

conflito e da violência cometida contra a vítima.  

Nos exemplos: 

(E'19) "Nesta cidade, trabalha no santuário conhecido por “Santuário dos Milagres”, que 

é bastante diferente das igrejas católicas tradicionais, pois funcionam em galpões, em 

prédios comerciais, sem que seus frontões tenham a imponência e a forma de construção de 

uma igreja tradicional. No interior, contudo, existem altar e crucifixos". 

(E'24) "[...] o acusado divulgava as obras da igreja à qual pertencia (Católica Brasileira), 

através do denominado “Santuário dos Milagres”. A fotografia encartada no “santinho” 

de orações mostra que ele de fato se paramentava tal qual um padre da igreja tradicional. 

 

O santuário é também o espaço que auxilia na construção da representação discursiva 

que o réu constrói de si, quando no enunciado (E'3) ele se identifica como padre. Dessa 

maneira, o termo liga-se à figura do "padre", por intermédio de uma relação por analogia entre 
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os termos santuário > altar > crucifixos > igreja > santinho > orações. Através da construção 

desse cenário, o enunciador (E1) conclui: 

Exemplos:  

(E'25), "Assim não é difícil concluir que a vítima foi levada a acreditar que era atendida em 

uma igreja católica tradicional e por um padre pertencente aos seus quadros”. 

(E'26) "O fato é que o acusado, utilizando-se da posição ocupada em sua igreja, bem como 

da confusão formada na mente da vítima que acreditou se tratar ele de um padre católico 

apostólico romano, praticou ato libidinosos com ela, sob o pretexto de estar lhe ministrando 

exorcismo". 

 

A "delegacia" configura no texto um outro localizador espacial, também referenciado 

através do termo "sede policial". O espaço da "delegacia" constrói a imagem da vítima que 

denuncia o seu agressor e que busca ajuda. Representa um espaço de solução de conflitos. 

Exemplos: 

(E'3) "A vítima procurou a delegacia". 

(E'10) "M.A.S. declarou, em sede policial, ter avistado um santuário [...]". 

 

Os localizadores espaciais e temporais na sentença judicial não servem apenas para 

situar o espaço físico e temporal dos fatos, mas constituem elementos importantes que podem 

influenciar na classificação do crime ou nas causas de aumento ou diminuição da pena. Nesse 

sentido, são fontes de informação relevantes, pois colaboram na fundamentação e na decisão 

tomada pelo juiz. 
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SÍNTESE E CONCLUSÕES 

 

A representação sob vários olhares 

 

O estudo fundamentou-se no quadro teórico geral da linguística textual, mais 

especificamente nos pressupostos da análise textual dos discursos. Nessa perspectiva, 

levando-se em conta os aspectos sociais e culturais em que um texto é construído e adquire 

sentido, este trabalho objetivou analisar como se constroem as representações discursivas da 

vítima e do réu no gênero sentença judicial a partir de pontos de vista de enunciadores 

distintos. 

 Antes de apresentarmos os resultados da pesquisa, faz-se necessário retomar as 

questões que nortearam nossas investigações, conforme transcrevemos a seguir: 

  Qual o papel das representações discursivas na composição das sequências textuais do 

gênero sentença judicial? 

 Como os sujeitos, vítima e réu, são representados discursivamente na sentença 

judicial? 

Os resultados das análises nos permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 A construção do plano de texto narrativo do gênero sentença judicial apresentou um 

esquema prototípico da sequência narrativa, evidenciando uma estrutura hierárquica 

constituída de cinco macroproposições de base, o que corresponde, para Adam (2011), aos 

cinco movimentos característicos de uma estrutura narrativa: a situação inicial, o nó, a 

reação/avaliação, o desenlace e a situação final. Observamos que o texto jurídico obedece a 

uma espécie de script, desenvolvendo-se no tempo, espaço e conflito. Através da 

decomposição da estrutura da sentença, constatamos que o gênero em análise apresenta um 

plano de texto fixo, prototípico, padronizado, conforme a regulamentação legal. Além dessas 

características, e de acordo com as sequências textuais que nele se cruzam, a saber, o 

narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e argumentativo, constitui-se como um texto 

extremamente heterogêneo. 

Quanto às ocorrências das representações discursivas na composição textual do gênero 

sentença judicial, verificamos uma maior incidência na parte da fundamentação. Isso se 

justifica porque é nesta seção que estão contidos os motivos e as informações de fato e de 
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direito que norteiam as decisões do magistrado. Dessa forma, o processo de construção dos 

objetos de discurso se dá mediante as escolhas linguísticas empregadas e os objetivos que o 

produtor do texto quer alcançar. Nesse contexto, entendemos que os objetos são construídos a 

partir de um posicionamento do enunciador frente às razões que o motivaram. Nesse sentido, 

constatamos que a construção dessas representações são estratégias importantes para o 

desenvolvimento argumentativo do texto. 

Para a investigação do processo de construção das representações discursivas da 

vítima e do réu na sentença, utilizamos as categorias semânticas de análise das Rd, a 

referenciação, a predicação, os modificadores (dos referentes e das predicações) e os 

localizadores espaciais e temporais. Essas categorias materializam-se no texto através dos 

substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, pronomes, que correspondem aos elementos 

linguístico-discursivos. No quadro que segue, relacionamos as categorias da Rd às categorias 

gramaticais mais recorrentes no processo de construção das representações discursivas da 

vítima e do réu no texto jurídico: 

Quadro 28 - Síntese das categorias semânticas e gramaticais 

Categorias semânticas 

da Rd 

Representações discursivas da 

vítima 

Representações discursivas do 

réu 

Categorias gramaticais 

Referenciação Substantivos, adjetivos, 

pronomes 

Substantivos, adjetivos, 

pronomes 

Predicação Verbos no indicativo (pretérito 

perfeito, imperfeito, mais que 

perfeito) 

Verbos de ligação/estado 

Verbos no indicativo (pretérito 

perfeito, imperfeito) 

Verbos de ação 

Modificadores Adjetivos, locuções adjetivas, 

locuções adverbiais 

advérbios 

Localizadores Substantivos Substantivos 

 

De acordo com os nossos objetivos, a análise focalizou a construção dos objetos de 

discurso, vítima e réu, a partir do ponto de vista de três enunciadores distintos: o juiz, o réu e 

a vítima. A polifonia ou os diferentes PdV presentes no processo de construção das 

representações discursivas de "vítima" e "réu" indicaram que os sentidos podem aproximar-se 

ou distanciar-se conforme a orientação argumentativa do texto. Nessa perspectiva, 

observamos que as representações discursivas do referente "vítima" foram construídas pelo 

[E1], em sua maioria, pelos modificadores da referenciação e pela utilização no texto de  
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verbos como: "ficar", "perceber", "pedir", "submeter", "sofrer". A escolha dos predicados 

focalizou o estado passivo e de submissão da figura da "vítima" diante do seu "agressor". 

Observamos que em todas as ocorrências citadas o E1 (juiz) construiu a representação 

discursiva de "vítima", elencando aspectos e valores positivos que, de um modo geral, foram 

os elementos essenciais na construção dessa imagem. Por outro lado, essa representação é 

desconstruída a partir do ponto de vista do E2 (réu), que através dos modificadores e dos 

processos verbais traçam uma outra imagem, focalizando no texto os elementos pejorativos e 

depreciativos do objeto. Identificamos em todas as ocorrências que as designações utilizadas a 

conforme os pontos de vista dos enunciadores 1 e 2 contribuíram para a construção das 

representações discursivas da "vítima" no texto jurídico, realçando aspectos positivos e 

negativos desse objeto no discurso. 

A representação discursiva do réu é construída no texto a partir do PdV do E1 através 

de diferentes designações próprias do léxico jurídico. Em relação aos processos verbais, o 

enunciador destaca, em sua maioria, os verbos de ação que salientam a imagem do agressor e 

do molestador. A imagem do réu é também construída a partir de seu próprio olhar. Para 

demonstrar sua inocência diante dos fatos, o enunciador traça uma espécie de "autorretrato" 

através da construção de uma imagem de si. Nesse sentido, o E2 (réu) utiliza os termos 

"padre" e "padre exorcista" para evidenciar uma figura íntegra, honrada e respeitada pela 

sociedade. Para maior credibilidade em seus argumentos, utiliza os verbos "trabalhar", 

"celebrar", "rezar", "orientar", de modo a reforçar essa representação. Por meio da designação 

e dos processos verbais, E3 (vítima) revela duas representações antagônicas, a do "padre" e a 

do "molestador".  

 Os localizadores temporais ressaltados na sentença judicial se organizam no texto a 

partir de uma ordem preestabelecida pela jurisprudência. Situam-se sempre no início do texto 

e são utilizados para recuperar informações importantes constantes no processo. Os 

localizadores espaciais destacados foram a "delegacia", espaço utilizado para referir e 

representar a figura da "vítima", e "o santuário", ambiente que ajudou na construção da 

representação do "réu". 

A análise demonstrou que o processo de construção de uma imagem é complexo e 

depende das escolhas feitas pelo enunciador. Nesse sentido, observamos que a representação 

de uma pessoa é muito mais evidente em alguns de seus aspectos, saberes, crenças, intenções 

e valores que essa figura traduz. A construção e a reconstrução dos objetos de discurso são um 
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processo dinâmico, negociado e compartilhado entre enunciador e coenunciadores. Dessa 

forma, é a partir da construção desses objetos que o enunciador fundamenta sua tese de modo 

a persuadir e convencer seu auditório/leitor. 

 Diante do exposto e da importância social do discurso jurídico e, em especial, da 

sentença judicial na vida dos cidadãos, percebemos a relevância em desenvolver pesquisas 

que abordem o estudo da dimensão semântica, no que se refere à construção das 

representações discursivas dos objetos de discurso no texto forense. 
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ANEXO 
 

§1 Vistos. 

§2 O MINISTÉRIO PÚBLICO acusa LAJM, qualificado nos autos, da prática de delito descrito no 

artigo 215 “caput” do Código Penal. 

§3 Consta da denúncia que, no dia XX de XXX de XXX, por volta das XXX min, na Rua XXX, Vila 

XXX, em São XXXX, o réu praticou ato libidinoso com M.A.S., mediante fraude e meio que impediu e 

dificultou a manifestação de vontade da vítima. Segundo se apurou, no dia indicado, a vítima passava pelo local 

dos fatos, onde avistou o santuário pertencente à Igreja Católica Brasileira, instituição em que congrega o 

indiciado. Ele se identificou como Padre A., ofereceu à vítima seus serviços espirituais, posto que soubera esta 

que ele realizava tal mister, envolvendo orações e atitudes do gênero. O réu marcou horário para atender M. A 

vítima voltou ao local e, na companhia do acusado, entrou em uma sala. LA trancou a porta, encostou M. na 

parede e, dizendo estar fazendo orações, passou, libidinosamente, a mão pelos seios da vítima e dizia “cuida 

senhor dessa irmãzinha”, “cuida também do seu coração”. A vítima, assustada, pediu para que o acusado abrisse 

a porta, ocasião em que ele limpou as mãos dele e dela com álcool e destrancou a porta. A vítima procurou a 

delegacia. 

§4 Recebida a denúncia (fls. 26), o réu foi citado (fls. 34) e apresentou resposta escrita (fls. 31/32). Em 

vista de a matéria abordada se confundir com o mérito, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 35). Em 

audiências, realizadas pelo meio audiovisual, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, e interrogado o réu. 

Encerrada a instrução oral, as partes não solicitaram diligências, e apresentaram alegações finais escritas. O 

Ministério Público requereu a condenação ante a prova da materialidade e da autoria. A defesa requereu a 

absolvição, por estar provada a inexistência do fato. 

§5 É o relatório. Decido. 

§6 Os elementos de convicção extraídos dos autos impõe a procedência da ação penal. 

§7 Em crimes de natureza sexual, rotineiramente praticado às escondidas, presentes apenas os agentes 

ativo e passivo da infração, a palavra da vítima assume preponderante importância, por ser a principal, senão a 

única prova de que se dispõe. Quando firme, segura, coesa, coerente e verossímil, deve prevalecer sobre a 

inadmissão de responsabilidade do réu. 

§8 É o que ocorre nos autos, onde se evidencia a firmeza e sinceridade de relato feito pela vítima que, 

nas duas vezes em que foi ouvida, descreveu os fatos de forma convincente, apontando o acusado como autor do 

delito. Certo que existe alguma divergência entre seu depoimento policial e judicial, mas não suficientes para 

inquinar de falaciosos seus relatos. Assim, seus depoimentos devem ser tomados em conjunto, que ao final se 

harmonizam. 

§9 M.A.S declarou, em sede policial, ter avistado um santuário, no interior do qual entrou em contato 

com o Padre A. Questionou-o se ele fazia orações e, diante da resposta positiva, marcou um horário. Retornou ao 

local e foi levada a uma sala, cuja porta foi trancada. O acusado a encostou na parede e, dizendo estar fazendo 

orações, passou a mão pelo seu corpo. Em dado momento, ele tirou o pênis para fora e o encostou nela. Ela pediu 

para sair e ele a deixou. 

§10 Em juízo, conforme se extrai da mídia em vídeo, a vítima apresentou-se um tanto aflita ao depor, o 

que fez na ausência do acusado. Disse que sempre passava em frente ao santuário e, como enfrentava 

dificuldades financeiras, resolveu ali entrar. Encontrou o acusado, que se identificou como Padre A. e pediu para 

conversar. Ele a chamou a uma sala, trancando a porta. Ele quis saber o que ocorria e ela explicou o que a 

afligia. Ele foi atencioso e disse que iria fazer umas orações, determinando que ela levantasse e virasse para a 

parede. Ele iniciou as orações e passou a mão nos seus seios, o que achou estranho. Ficou mais alarmada, quando 
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sentiu que ele desceu as mãos. Percebeu que ele passava as mãos no órgão genital dele. Ficou aflita, mais não 

conseguiu gritar. Sua mãe estava com seu filho do lado de fora. Mesmo assim, aguardou até o fim, e percebeu 

que o órgão dele estava para fora e rígido, pois o sentia nela. Do nada, ele parou e falou que ela deveria voltar 

outro dia para continuarem as orações. O acusado chamou a mãe dela e o filho, mas ela pediu para a mãe deixar 

o menino com ela. Ele orientou sua mãe a levá-la de volta dias depois, porque ela estava muito carregada, bem 

como para que não acreditasse em tudo que ela viesse a falar. Não deixou o menino entrar para a sala. Voltou 

para sua casa e, ainda no carro, contou para a mãe o que se passara naquela sala. Chegando no bairro em que 

mora, Vista Verde, resolveu conversar com o pároco, Padre R.. Ele a encaminhou para a matriz, onde conversou 

com o Padre P. Foi ele que lhe explicou que o acusado não era padre da Igreja Católica e a orientou a registrar 

ocorrência policial. Ficou bastante constrangida com toda aquela situação, e acredita registrando ocorrência no 

mesmo dia. O local, conhecido como “Santuário dos Milagres”, é parecido com uma igreja católica, com 

imagens, crucifixos e sacrário. O acusado usava “clergiman” e calça preta. Segue a religião católica apostólica 

romana. 

§11 Apontou o ora acusado como autor dos fatos, sem hesitação. 

§12 Ademais, não se compreende que se proponha a vítima a inescrupulosamente incriminar alguém, 

atribuindo-lhe falsa autoria, sem que não tenham razões fortes para tanto. Máxime se essa incriminação traz para 

a sua pessoa a constrangedora situação de ter que relatar, a terceiros estranhos, toda a sua humilhação e vergonha 

porque passou, retirando-lhe o anonimato e comprometendo a sua intimidade. Negar crédito à ofendida quando 

aponta quem a atacou, é desarmar o braço repressor da sociedade. Descrer das vítimas, só é possível quando se 

arregimentam elementos seguros de que têm imaginação doentia ou agem com vingança irracional. E, tal não se 

deu nos autos. 

§13 Em vão tentou o acusado lançar dúvidas sobre a honestidade da vítima, sustentando que ela o havia 

procurado por estar enfrentando tribulações amorosas, bem assim que a mãe dela teria lhe confidenciado que 

Michele era promíscua, freqüentava baladas e não cuidava do filho. Esta prova, ademais, ônus do acusado, não 

veio aos autos. E mesmo que assim não fosse, o delito poderia se caracterizar. Não importa seja a vítima solteira, 

casada ou viúva, uma vestal inatacável ou uma meretriz de baixa formação moral. Em qualquer hipótese, é ela 

senhora de seu corpo e só se entregará livremente, como, quando, onde e a quem for de seu agrado. Protege-se a 

liberdade sexual da mulher, sem nenhuma distinção ou exigência, não colhendo a tentativa de se demonstrar ser 

a vítima pessoa de comportamento duvidoso. 

§14 É irrelevante ao novel tipo descrito com a nova redação do artigo 215 do Código Penal saber se a 

vítima é pessoal honesta ou não. 

§15 Também não colhe a tese de que não teria existido resistência ao ato. A resistência à agressão 

sexual varia de mulher para mulher, dependendo de seu temperamento, de sua força física e até mesmo do temor 

que a acomete no momento. Exige a lei que a resistência da vítima seja sincera, mas não exige que se prolongue 

até o desfalecimento. No caso dos autos, a vítima, encontrando-se à sós com o acusado, viu-se por ele acuada. 

Mesmo sabendo que a mãe e o filho menor estavam no cômodo ao lado (possivelmente na área comum do 

santuário), disse não ter tido coragem de chamar ajuda. Até mesmo porque, embora alarmada com o 

comportamento do acusado, pensou que aquilo tudo não passava de método de oração a que o acusado se propôs 

a fazer. Percebeu que se tratava de um engodo, quando sentiu o pênis ereto do acusado encostar em seu corpo, 

momento em que tomou coragem e pediu para sair do local. 

§16 Há, ainda, que se entender por atos libidinosos quaisquer daqueles, diversos da conjunção carnal, 

que se apresentam como desafogo, completo ou incompleto, à lascívia, inclusive os toques nas partes íntimas. 

Podem até mesmo verificar-se estando a vítima e o molestador vestidos.  

§17 Pouco importa, neste passo, o resultado do exame médico de corpo de delito (fls.19). Inadmissível 

afirmar que o delito objeto de análise neste caderno possa ser incluído no elenco daqueles que necessariamente 

deixam vestígios. A ausência de seqüelas físicas, em muitos casos, é a regra geral. Os sinais traumáticos não 

constituem condição do crime de posse sexual mediante fraude, na forma do atentado ao pudor, que pode se 
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consumar independentemente deles. Até porque nem sempre ficam vestígios, aproveitáveis pela perícia, nos 

toque impudicos. Alguns atos são de difícil constatação pericial. 

§18 O acusado negou a imputação que lhe foi lançada. Informou ter pertencido à Igreja Católica 

Brasileira e, atualmente, compõe os quadros da Igreja Apostólica Renovada do Brasil. Cursou seminário e foi 

ordenado padre da Igreja Católica Brasileira por um bispo de São Paulo. Nesta cidade, trabalha no santuário 

conhecido por “Santuário dos Milagres”, que é bastante diferente das igrejas católicas tradicionais, pois 

funcionam em galpões, em prédios comerciais, sem que seus frontões tenham a imponência e a forma de 

construção de uma igreja tradicional. No interior, contudo, existem altar e crucifixos. Celebram a eucaristia e, 

para tanto, apresentam-se paramentados. No que diz com os fatos, não entendia o motivo de ter sido acusado. 

Disse que a vítima o procurou pedindo orientação, porque vivia atribulação amorosa. Orientou-a e eles rezaram 

juntos. Sentiu que ela tinha uma possessão e o corpo dela balançou. Preocupado com fato de ela vir a cair, 

segurou-a pelos braços, tão somente. Dispensou-a e conversou com a mãe dela, que lhe contou que a filha era 

promíscua, vivia em baladas e não cuidava do filho. A sala onde estavam é separada do santuário por um biombo 

de madeira, sem teto. Declarou-se padre exorcista, pois o exorcismo é a marca da igreja a que pertence. 

§19 Contou com o depoimento de M.A.C., pois se conhecem há mais de viste anos. Assim como o 

acusado, também trabalhou na Igreja Católica Brasileira. Mas atualmente, ambos pertencem aos quadros da 

Igreja Apostólica Renovada do Brasil, com sede em Jacareí, e da qual é presidente. Quando o acusado recebeu a 

intimação, procurou-o para se orientar. Estranhou os fatos, pois nunca ouviu qualquer reclamação contra o 

acusado. Ambas as igrejas citadas não têm qualquer vínculo com a Igreja Católica Apostólica Romana. Seus 

membros, assim como os da igreja tradicional, são chamados padres, freqüentam seminários, são ordenados por 

bispos, vestem-se como padres e celebram missa. Os prédios em que funcionam têm painel de identificação com 

o nome fantasia têm painel de identificação com o nome fantasia “Santuário dos Milagres” e, no interior, são 

compostas por altar e cruz. Tanto a Igreja Católica Brasileira, quanto a Igreja Apostólica Renovada do Brasil têm 

estatutos registrados. 

§20 De fato, ao menos em relação a esta última, foram trazidos aos autos os estatutos e as atas das 

assembléias de constituição (fls. 73/111). Dali se extrai que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado, 

regida pelas leis civis do País, que tem como finalidade o culto religioso e a assistência social. Seus membros se 

autodenominam padres, sacerdotes, pastores, missionários, irmãos de caridade, seminaristas, obreiros ou 

diáconos, dependendo da hierarquia a que pertençam. Seus objetivos sociais estão indicados no artigo 2° do 

estatuto e, dentre eles, não há a previsão de prática de exorcismo. Ressalte-se que o ritual, embora difundido em 

vários credos, somente pode ser executado por pessoa devidamente autorizada, visando a expulsar os espíritos 

malignos de outra que acredita está em estado de possessão.  

§21 Neste caso, embora o ora acusado tenha se declarado exorcista, não comprovou ter autorização 

especial do seu superior para tanto. 

§22 Como bem ressaltado pelo representante ministerial, não é fácil para o público em geral destacar a 

diferença católica tradicional (Apostólica Romana) daquela a que pertence o ora acusado, pois não são comuns 

notícias da existência de outras igrejas que se denominam católicas. 

§23 Tal como se extrai da documentação apreendida nos autos (fls. 09/10), o acusado divulgava as 

obras da igreja à qual pertencia (Católica Brasileira), através do denominado “Santuário dos Milagres”. A 

fotografia encartada no “santinho” de orações mostra que ele de fato se paramentava tal qual um padre da igreja 

tradicional. 

§24 Assim, não é difícil concluir que a vítima foi levada a acreditar que era atendida em uma igreja 

católica tradicional e por um padre pertencente aos seus quadros. 

§25 O fato é que o acusado, utilizando-se da posição ocupada em sua igreja, bem como da confusão 

formada na mente da vítima que acreditou se tratar ele de um padre católico apostólico romano, praticou ato 

libidinosos com ela, sob o pretexto de estar lhe ministrando exorcismo. 
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§26 Por fim, ressalte-se que esta confusão já repercutia no meio eclesial em São José dos Campos, tanto 

assim que a Diocese emitiu nota de esclarecimento, no ano de 2007, informando que o ora acusado, que se 

intitulava “Padre A.” não era presbítero do clero local, tampouco sacerdote da Igreja Católica Apostólica 

Romana (fls. 20/21). 

§27 Isto porque, segundo o então assessor do Bispo Dom M.S. e coordenador diocesano pastoral, Padre 

P.R.F., já havia notícias de que na sua cidade, especialmente na região da Vila XXX, funcionava uma igreja, na 

qual o responsável se utilizava das vestimentas, realizava celebrações, abordagens e atendimentos que 

confundiam os fiéis que o procuravam. Na Igreja Matriz de São José, pessoas chegavam a procurar pelo Padre A. 

e eram informadas de que ele não existia, pois realmente não fazia parte do clero local. O sacerdote ressaltou ter 

sido procurado pela vítima na Mitra Diocesana, a pedido do Padre da Paróquia a que ela pertencia, pois o 

problema que ela apresentava parecia mais sério. A vítima se mostrava indignada e dizia ter tido problemas com 

o padre da Vila M., o que lhe causou estranheza, visto que o padre da região era idoso, honrado e se chamava 

J.C.. Descobriu, então, pelo endereço fornecido como sendo da igreja, que não se tratava de uma Igreja Católica 

Apostólica Romana. A vítima relatou que sofrera abusos por parte daquele padre que a atendeu durante um ritual 

a que ela se submetera sob a alegação de estar manifestando um espírito. Em depoimento lúcido, o padre 

declarou que a Igreja Católica não está isenta de escândalos e seus membros teriam acabado de receber 

determinações do Santo Padre, o Papa Bento XVI, no sentido de que fosse extremamente rígidos nesses casos 

envolvendo abusos. Assim, explicou para a vítima que, se aquele fosse caso da alçada da Igreja Católica, seriam 

tomadas providências imediatas, como o afastamento do sacerdote das funções, para investigações. Mas como o 

indicado Padre A não estava ligado ao clero local, mas à Igreja Católica Brasileira, não tinham como interferir 

diretamente, motivo pelo qual orientou-a a registrar ocorrência policial.  

§28 Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e CONDENO LAJM (R.G.24.935.629, filho de 

XXXX e XXXXX, nascido aos 14/05/1977, em Tatuí-SP) pela prática do delito descrito no artigo 215 “caput” 

do Código Penal. 

§29 Passo a dosar a pena. 

§30 O réu não registra antecedentes desabonadores. Fixo-lhe a pena base, no mínimo legal, em 02 anos 

de reclusão. Inexistindo outras causas modificadoras, torno esta pena definitiva. 

§31 O réu deveria iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Mas, presentes os requisitos do 

artigo 44 do Código Penal, substituo a pena detentiva pela restritiva de direitos da prestação de serviços à 

comunidade, pelo mesmo prazo da primeira, devendo as condições serem estabelecidas pelo Juízo das 

Execuções Criminais da Comarca onde será cumprida a reprimenda. 

§32 Na substituição desta pena, optou-se pela aplicação de prestação de serviços à comunidade, por se 

entender ser esta reprimenda mais adequada ao réu, que, com suas atividades, poderá ser mais útil à sociedade. 

§33 Possível a concessão do benefício de apelar em liberdade. 

§34 Transitada esta em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados. 

P.R.I.C. 

São XXXX, XX de XXXX de XXX. 

 

 


