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“A razão é comum a todos,  

mas as pessoas agem com se tivessem uma razão privada.” 

(Heráclito, Fragmento). 

 

“Sem o Tu não há o Eu”.  

(Friedrich Jacobi) 

 

“A palavra é metade de quem a pronuncia,  

metade de quem a ouve. 

(Michel Montaigne) 

 

“[...] a realidade é construída, mantida e alterada não somente pela forma como 

nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, 

sociocognitivamente, interagimos com ele: interpretamos e construímos nossos 

mundos através da interação com o entorno físico, social e cultural”. 

(Koch) 

 

“Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas 

sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, 

que lhe deres: trouxeste a chave?” 

(Drummond) 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho consiste na investigação sobre o discurso argumentativo em sentenças judicias 

condenatórias. Para identificar, descrever, analisar e interpretar os aspectos textuais e 

argumentativos, recorremos aos estudos sobre Linguística textual (LT) e as categorias de 

análises da Análise Textual dos Discursos (ATD) (cf. Adam, 2011; Soares, Silva Neto, 

Passeggi, 2010), e aos estudos do texto (Maingueneau, 2001, Marcuschi, 2008), e os estudos 

sobre argumentação (cf. Koch, 2009). Propõe-se, pois, analisar como os aspectos 

argumentativos são construídos discursivamente, em sentenças judiciais, por meio de 

categorias de análise como os operadores argumentativos, as expressões modalizadoras e, por 

último, a configuração textual da sequência argumentativa. A análise, metodologicamente, 

seguiu o paradigma de abordagem qualitativa (Chizzotti, 1991; Nelson et al, 1992), de 

natureza documental (Severino, 2007), a fim de interpretar o conjunto dos dados empíricos 

presentes nos textos analisados. Nesta pesquisa, analisamos um corpus formado por um 

exemplar do gênero sentença judicial publicado no ano de 2012, proferido por juiz ou 

desembargador e coletado diretamente da página inicial, no campo consulta de julgados de 1º 

grau, do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Verifica-se, portanto, 

que são construídas, no corpus analisado, diversas marcas linguísticas da argumentação, como 

recursos para textualização e construção da configuração argumentativa no gênero sentença 

judicial. Essas categorias permitem reconstruir textualmente a argumentação nesses textos. 

Dessa forma, a análise aponta para um discurso argumentativo constituído por diferentes e 

variadas marcas linguísticas e configurações argumentativas, que fundamentam a decisão 

final julgadora do mérito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Argumentação. Discurso. Sentença Judicial. Análise textual dos discursos.  



 
 

ABSTRACT 

 

This work is the investigation of the argumentative discourse in damning judicial sentences. 

To identify, describe, analyze and interpret the textual and argumentative aspects, recourse to 

textual studies on Linguistics (LT) and the categories of analysis of Textual Analysis of the 

Discourses (ATD) (see Adam, 2011; Soares, Silva Neto, Passeggi, 2010), and the text of the 

study (Maingueneau, 2001 Marcuschi, 2008), and studies on argumentation (cf. Koch, 2009). 

It is proposed, therefore, to analyze how the argumentative aspects are discursively 

constructed in judicial decisions through analysis of categories such as argumentative 

operators, modalizadoras expressions and, finally, the textual configuration of argumentative 

sequence. The analysis, methodologically, followed the qualitative approach paradigm 

(Chizzotti, 1991; Nelson et al, 1992), nature documentary (Severino, 2007) in order to 

interpret the set of empirical data present in the analyzed texts. In this research, we analyze a 

corpus formed by a copy of the court judgment genre published in 2012, given by the judge or 

judge and collected directly from the home page, the trial query field 1st degree, site of the 

State Court of São Paulo (Id). There is, therefore, which are built in the analyzed corpus, 

different language marks of argument as resources for textualization and construction of 

argumentative setting in gender court judgment. These categories allow to reconstruct 

verbatim the reasoning in these texts. Thus, the analysis points to an argumentative discourse 

made up of different and varied linguistic brands and argumentative configurations that 

support the final decision of judging merit. 
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INTRODUÇÃO  

 Toda a ação da linguagem inscreve-se em um dado setor 

do espaço social, que deve ser pensado como uma formação 

sóciodiscursiva, ou seja, como um lugar social associado a 

uma língua (socioleto) e a gêneros de discurso.  

Jean-Michel Adam, 2011, p. 63. 

  

O presente trabalho insere-se na linha de pesquisa Estudos Linguísticos do Texto do 

programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN e consiste na investigação sobre o discurso argumentativo em 

sentenças judiciais, com base nas teorias da Linguística Textual, dos pressupostos da 

argumentação na linguagem e, em especial, pelos constructos teóricos da Análise Textual dos 

Discursos.  

Considerando esse contexto, para fins deste trabalho, investigamos as marcas 

linguísticas da argumentação, assim como a configuração argumentativa desses textos, com 

base na noção de sequência argumentativa, em uma sentença retirada de um corpus formado 

por cinco exemplares do gênero sentença
1
 judicial, proferido por juízes ou desembargadores 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e coletado diretamente do sítio do tribunal, no 

período compreendido entre julho de 2011 a de setembro de 2013.  

No que se refere aos postulados teóricos, recorremos aos estudos sobre a Linguística 

Textual, com ênfase na Análise Textual dos Discursos (cf. Adam, 2011); (Soares, Silva Neto, 

Passeggi, 2010), aos estudos do discurso (Maingueneau, 2001, Adam, 2011; dentre outros) 

aos estudos do texto (Maingueneau, 2001; Marcuschi, 2008), e aos estudos sobre 

argumentação (cf. Koch, 2009).  

Sabe-se que os estudos sobre argumentação, como foco de pesquisa, apresentam certa 

tradição, devido, justamente, à importância da temática. Com isso, inúmeros estudos surgiram 

a partir da retórica Aristotélica
2
 e do tratado da argumentação: a nova retórica, de Perelman e 

Tyteca
3
, centrando, em sua maioria, o enfoque nas questões do discurso persuasivo e, por 

                                                             
1
 O termo sentença deriva do latim sententia, sentiendo, gerúndio do verbo sentire. Dela o juiz declara o que 

sente, formula seu juízo. 

2
 ARISTÓLELES. Retórica. Trad. Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento 

Pena. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 1988. 
3
 PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da Argumentação: a nova retórica. 2ª edição. 

Trad. de Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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último, jurídico. Com o intuito de desenvolver estudos na área textual, a proposta de tema 

surgiu justamente do fato de o discurso argumentativo ainda ser pouco estudado, no que se 

refere ao gênero sentença judicial, no âmbito da linguística textual e, em especial, na esfera do 

plano de texto e da sequência textual argumentativa. 

Na perspectiva dos estudos do texto e, mais especificamente, do gênero, a sentença, 

por excelência, situa o pronunciamento do juiz como resultado do seu livre poder de decidir. 

Seu efeito, no mundo jurídico, é pôr fim a uma relação essencialmente dialógica processual e, 

no universo linguístico, é propiciar, de fato, o entendimento de seus interlocutores, com base 

em uma decisão final julgadora do mérito. Por isso, nestes termos, nosso objetivo é interpretar 

e, ao mesmo tempo, aprofundar os estudos sobre o discurso argumentativo no gênero sentença 

judicial.  

Em um sentido mais amplo, nosso interesse é identificar, descrever, interpretar e 

analisar como se textualiza o discurso argumentativo em sentenças judiciais penais 

condenatórias; como a autoridade polifônica é apresentada textualmente; e quais as 

configurações argumentativas, como base na noção de sequência textual, são mais usadas.  

No universo jurídico, a estrutura composicional do gênero sentença obedece às 

configurações previstas no Art. 381, do Código de Processo Penal
4
 e do Art. 458, do Código 

de Processo Civil
5
. Assim, o gênero sentença apresenta, em linhas gerais, por força normativa 

de lei, o corpo do texto estruturado em relatório, fundamentos e dispositivo. No primeiro, 

têm-se os nomes das partes, a suma do pedido e a resposta do réu, bem como o registro 

detalhado das principais ocorrências no decorrer do processo. No segundo, o juiz, com base 

em fundamentos, analisará as questões de fato, no âmbito do direito. Por último, segue o 

dispositivo, em que o juiz decidirá as questões práticas que as partes lhe submeterem à 

apreciação. Essa organização textual consolidou-se, na tradição jurídica, por canonizar, de 

forma geral, a disposição das partes componentes e, automaticamente, limitar, de certa forma, 

a configuração textual das sentenças judiciais. Isso não significa que todas as sentenças 

apresentem as mesmas configurações textuais, justamente por existirem vários subgêneros, a 

saber: terminativa, condenatória, definitiva, declaratória, constitutiva, etc. Cada subgênero 

                                                             
4
 Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, institui o Código de Processo Penal.  

5
 Lei Nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, institui o Código de Processo Civil.  
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trata de um efeito pretendido distinto no universo do direito e tem suas próprias configurações 

textuais.  

Com base nos componente da fundamentação e do dispositivo da sentença, o 

julgamento do mérito, por parte do magistrado, deve respeitar os fatos apresentados e o que é 

estabelecido e delimitado em lei específica. Ao proferir sua decisão, o juiz deve fundamentar 

as razões de seu convencimento de forma clara, concisa, de fácil compreensão e, 

necessariamente, adequada à situação de comunicação. Não sendo permitido, portanto, ao juiz 

decidir com base em valores pessoais, sob pena de nulidade posterior dos atos e da decisão.  

Nesse sentido, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição
6
 Cidadã de 

1988, em seu Art. 93, Inciso IX, reza que “[...] todos os julgamentos dos órgãos do Poder 

Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 

podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 

ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado 

no sigilo não prejudique o interesse público à informação[...]” (grifos nossos). 

Essa respectiva lei e inciso estabelece que todas as decisões judiciais devem ser 

fundamentadas, justamente por força hierárquica imperativa da lei constitucional
7
. Com a 

fundamentação, o juiz permite as partes envolvidas no litígio entender os motivos da decisão. 

E, no caso, havendo procedência para alguma parte, impugnar a execução através de recurso. 

A fundamentação serve para o juiz mostrar as partes como se convenceu para chegar a 

determinada conclusão, evidenciando o porquê da decisão em favor de uma das partes e, 

automaticamente, contrário à outra.  

Uma questão anterior à fundamentação das razões do convencimento do magistrado é 

como o juiz pensa a solução do caso sujeito ao julgamento do mérito. A priori, imagina-se que 

esse pensamento é construído com base no silogismo
8
. A descrição do raciocínio parte da 

questão de fato (premissa menor), questão de direito – norma jurídica (premissa maior) e, por 

último, a resolução da questão (pronunciamento do juiz como resultado do seu poder de 

                                                             
6
 Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 

7
 Salientamos que, no ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal é a lei máxima, as demais leis, 

chamadas de infraconstitucionais, são subordinadas à constituição.  

 
8
 Um silogismo é um termo filosófico com o qual Aristóteles designou a argumentação lógica perfeita, 

constituída de três proposições declarativas que se conectam de tal modo que a partir das duas primeiras, 

chamadas premissas, é possível deduzir uma conclusão. 
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decidir). Esse silogismo no pensamento jurídico configura-se como um argumento dedutivo 

composto de três proposições (premissas) encadeadas de tal forma que das duas primeiras 

encerra-se uma terceira. Essas proposições são, no universo jurídico, chamadas de “premissa 

menor”, “premissa maior” e “conclusão”. Nesses termos, diante do processo, o 

pronunciamento do juiz, como formulação do juízo, é, de fato, a conclusão do litígio.  

Por outro lado, de forma geral, não se pode assegurar que a descrição do raciocínio do 

magistrado é configurada apenas com base no silogismo. Impondo, assim, um método único 

no modo de pensar e de julgar a causa, justamente porque o direito não é um sistema lógico-

formal pronto e acabado. Para a fundamentação desse pensamento, partiremos de Jorge (1999, 

p. 46) para quem, como forma de descrição e sistematização da lógica do pensamento 

jurídico, o direito “não é um sistema lógico-formal, significando que as proposições 

normativas, enquanto regras tendentes à disciplina dinâmica das complexas relações sociais, 

não são nunca interpretadas e aplicadas mediante simples operações dedutivas, cujas soluções 

devam ser apreciadas apenas segundo o critério lógico de legalidade”. Essas operações 

dedutivas não apresentam necessariamente um juízo de valor. Por isso, o magistrado, na 

construção do raciocínio, considera elementos como razão, memória coletiva da comunidade, 

ética, bom senso e história, para formular sua convicção e, automaticamente, julgar com 

justiça.  

Salientamos que a decisão final do juiz ou do magistrado, no julgamento do mérito, é 

concretizada através de uma ação verbal, para, assim, pôr fim à relação processual. Em outras 

palavras, o pronunciamento textual do juiz
9
 (oral ou escrito) traz em si uma apreciação do 

mérito e o posicionamento final do Estado no julgamento do litígio. Nesses termos, a sentença 

do magistrado apresenta uma intenção comunicativa vinculada e registrada por meio da 

língua.  

Nessa direção, as considerações que envolvem a língua apresentam, em sentido amplo, 

ao longo da tradição histórica, imensa relevância. Assim, para entender melhor o discurso, o 

texto, a argumentação e, por fim, a sentença, devemos, antes, entender, de forma geral, os 

processos que compõem a língua. Antes mesmo do aparecimento da escrita, a linguagem 

verbal apresenta papel preponderante nas relações sociais. É com base nela, como forma de 

expressão, que o homem pode se comunicar e interagir com o outro. Desde o passado até 

                                                             
9 O juiz concentra em si a personificação do Estado no processo, sendo, portanto, o responsável em captar todos 

os anseios sociais, com o intuito de promover a paz e a Justiça Social por meio da jurisdição. 
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hoje, essa linguagem verbal é de suma importância, como forma de interação e de 

interlocução entre os seres humanos.  

No passado, do ponto de visto histórico, se a não existência da linguagem verbal 

escrita comprometia o desenvolvimento de certas formas de expressão e, como consequência, 

de certo modo, a do próprio homem; tempos depois, com a constituição dessa linguagem, o 

homem pôde evoluir nos mais variados aspectos sociais, cognitivos e linguísticos. Toda essa 

evolução foi mediada, ao longo do tempo, pela linguagem. Essa perspectiva leva-nos a 

admitir, como afirma Luria (1986, p. 33), que “[...] com a aparição da linguagem como 

sistema de códigos que designam objetos, ações, qualidade e relações, o homem adquire algo 

assim como uma nova dimensão da consciência, nele se formam imagens subjetivas do 

mundo objetivo que são dirigíveis” e completa afirmando que são “[...] representações que o 

homem pode manipular, inclusive na ausência de percepções imediatas. Isto consiste na 

principal conquista que o homem obtém com a linguagem[...]”.  

Assim, entendemos que a linguagem, como forma de código, concede ao homem a 

capacidade de difundir toda e qualquer informação. Nas palavras de Luria (1996, p. 25), a 

linguagem “desenvolvida do homem é um sistema de códigos suficientes para transmitir 

qualquer informação, inclusive fora do contexto de uma ação prática”. A linguagem humana 

aqui é entendida como um grande sistema de códigos altamente complexos e disponíveis ao 

homem.  

Para todo e qualquer estudo na área da linguística, as noções de língua, de linguagem e 

de discurso são essenciais, bem como suas evoluções teóricas e metodológicas que, de uma 

forma ou de outra, se atualizam. Nesse sentido, Henri (1999, p. 74) afirma que “[...] o 

pensamento da linguagem no século XX está contido na passagem da língua para o discurso. 

A noção de língua é venerável; ela tem, pelo menos, 2.500 anos. A noção de discurso é muito 

recente, data dos anos trinta”. E continua: “Ela é frágil, instável. Logicista na pragmática. 

Entretanto, essa noção de discurso é a principal invenção do século XX, no pensamento sobre 

a linguagem”.  

As resultantes do processo de relação entre língua e discurso no contexto da 

linguagem são, de um lado, a interação e, de outro, a intertextualidade. Considerando que a 

linguagem é, fundamentalmente, elemento que compõe a relação entre os seres humanos e, ao 

mesmo tempo, instaura a experiência da interação entre interlocutores. Assim, como seres 

sociais que somos, utilizamos da interação verbal para estabelecer relações, para entender e 
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sermos entendidos, para promover e perpetuar nossa cultura e para, portanto, assumirmos os 

diversos papéis sociais como sujeitos ativos em sociedade. Nessa esfera, e dentro da 

perspectiva linguística, a argumentação, como forma de sustentação ou defesa de um ponto de 

vista, é interacional. Em outras palavras, a argumentação, por ser parte componente da 

linguagem, permite a interação dialógica com o discurso do outro. Assim, Concordamos com 

Koch (2008, p. 17), quando diz que “a interação social por intermédio da língua caracteriza-

se, fundamentalmente, pela argumentatividade”.  

Esse postulado estabelece que a interação dialógica é, antes de tudo, em sentido 

amplo,  uma ação verbal, ou seja, uma comunicação verbal dotada tanto de vozes quanto de 

interação social dos sujeitos por meio da linguagem. Na perspectiva interacional, toda e 

qualquer linguagem que apresente um discurso dotado de certa intencionalidade propõe-se, ao 

fim, tanto influenciar o comportamento quanto a compartilhar ou até a refutar determinada 

opinião do outro. Com isso, o discurso argumentativo que, por natureza, se propõe a orientar 

o discurso no sentido de determinadas conclusões, apresenta em si uma ideologia.  

O discurso dotado de certa intencionalidade é construído por meio da atividade 

linguística desenvolvida em uma situação argumentativa, mediado por escolhas lexicais que 

se adaptam ao auditório e são dotadas de expressividade e poder argumentativo. Em outras 

palavras, ao materializarmos certa intenção por meio de palavras, já, de certa forma, na 

seleção das informações ou das opiniões, assumimos certa posição discursiva. Essa posição 

discursiva leva-nos a admitir que, como afirma Koch (2009, p. 17), “[...] como ser dotado de 

razão e vontade, o homem constantemente, avalia, julga, critica, isto é, forma juízos de valor. 

Por outro lado, por meio do discurso – ação verbal dotada de intencionalidade – tenta fluir 

sobre o comportamento do outro ou fazer com que compartilhe determinadas de suas 

opiniões”. Assim, o ato de argumentar orienta, de fato, seu discurso, por meio da ação verbal, 

no intuito de persuadir ou fazer compartilhar seu interlocutor de certas opiniões. A ação 

verbal contém em si a intenção ou intencionalidade de um discurso e, concomitantemente, 

uma ideologia. 

Na perspectiva da intenção, para Fávero, (1986, p. 37), a “[..]intencionalidade, no 

sentido estrito, é a intenção do locutor de produzir uma manifestação linguística coesiva e 

coerente, ainda que essa intenção nem sempre se realize na sua totalidade, especialmente na 

conversação usual[..]”. Com base nessa noção de intencionalidade, é evidente a importância 

da seleção adequada dos termos ou dos vocábulos para atingir plenamente os objetivos 
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pretendidos na intenção veiculada, ou seja, só serão atingidos os objetivos pretendidos, se a 

seleção lexical corresponder, de preferência, em sua maior parte, à significação almejada.  

Nessa direção, o discurso argumentativo é um conjunto de procedimentos linguísticos 

interacionais que visa à persuasão do interlocutor, por meio de adesão de certa ideia, com base 

na defesa de um ponto de vista. Seu caráter interacional reside justamente no aspecto de ser 

indissociável da linguagem. Como a linguagem é lastreada pela ação verbal dotada de 

intenção, a seleção lexical é base da ação verbal, logo a argumentação é um dos processos 

mais fundamentais em língua.  

Percebe-se que a argumentação, como forma de persuadir o(s) interlocutor(es) ou levá-

los a determinadas conclusões,  tem sido foco de diversos estudos nas mais variadas áreas 

cientificas, como a Psicologia, a Sociologia, o Direito, bem como a Linguística. Nesse 

sentido, considerando que todas essas áreas tenham seus objetivos específicos de estudo, 

destacamos, não menos, a relevância dos estudos linguísticos do texto, para fins deste 

trabalho, no tocante à argumentação, justamente pelo seu caráter indissociável da linguagem. 

Com base nessa perspectiva, situamos nosso trabalho no âmbito da Linguística 

Textual, (doravante, LT) e, em especial, nos constructos teóricos da Análise Textual dos 

Discursos, (doravante, ATD), do linguista francês Jean-Michel Adam (2011). Adam postula 

“[...] ao mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das tarefas e dos objetos da 

linguística textual e da análise do discurso” e define “[...] a LT como um subdomínio do 

campo mais vasto da análise das práticas discursivas” (Adam, 2011, p. 43).  

Ao teorizar que a Linguística de Texto é uma linguística de sentido, Adam afirma: 

“[...] a linguística textual é uma teoria da produção co(n)textual de sentido,  que deve fundar-

se na análise de textos concretos” (Adam, 2011, p. 23). Assim, a partir da (re)integração do 

sujeito e da situação de comunicação, a LT tem como principal interesse, em sua 

fundamentação teórico-metodológica, o estudo dos processos de produção, recepção e 

interpretação dos textos.  

Na perspectiva de análise de textos concretos e, automaticamente, ainda no âmbito da 

língua e da linguagem, a ATD tem seu interesse, em linhas gerais, voltada para analisar a 

estrutura de um texto e compreender as construções discursivas que o compõem. Para isso, a 

ATD estabelece um conjunto de níveis ou de planos analíticos à disposição do analista, 

permitindo, assim, realizar uma série de procedimentos de leitura e de análise e, 
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concomitantemente, propõe-se, em sentido amplo, pensar o texto e o discurso em novas 

categorias.  

Diante desse contexto teórico metodológico, e para fins deste trabalho, faremos uma 

sucinta apresentação de alguns trabalhos sobre argumentação nas áreas das ciências humanas 

e sociais, Estado da Arte, considerando, para isso, a relevâncias de suas contribuições. 

Contudo, apesar desses estudos e seus objetivos pretendidos, sabe-se que muito ainda há por 

se investigar sobre o discurso argumentativo na perspectiva da LT e dos constructos teóricos 

da ATD e de suas respectivas categorias de análise.  

Quanto à sua estruturação, nossa dissertação apresenta esta Introdução que tem por 

finalidade situar a pesquisa; logo em seguida, no primeiro capítulo, a caracterização dos 

estudos, em que fazemos a contextualização do trabalho: o local da pesquisa, os sujeitos 

envolvidos, as ações desenvolvidas, o corpus e o tratamento metodológico, bem como 

situamos o nosso tipo de pesquisa.  

No segundo capítulo, apresentamos os aportes teóricos em que nos embasamos para 

discorrer a respeito da teoria da enunciação, do discurso com base na sua definição e sua 

caracterização, bem como da noção texto, além da teorização sobre Linguística Textual e 

Análise Textual dos Discursos, a partir dos estudos de Adam (2011), e da argumentação, com 

base em Koch (2009); Reboul (2004); e Perelman, Tyteca (2005). 

 No terceiro capítulo, apresentamos as considerações teóricas sobre o gênero 

sentença judicial, a partir dos estudos de Grinover et al (1996); Silva (1997) e Alvim (1999), e 

da argumentação, com base na teoria dos metaprocessos argumentativos, a partir dos estudos 

de Leitão (2007), da teoria normativa da argumentação, de Alexy (2005)
10

, da teoria da 

argumentação na linguagem e as marcas linguísticas da argumentação, de Koch (2009),  da 

teoria da argumentação na língua, de O. Ducrot (2009)
11

 e da estrutura da sequência 

argumentativa, de Adam (2011).  

No quarto capítulo, apresentamos a descrição, interpretação e análise do corpus, a 

partir do quadro teórico que serviu de base para nossa pesquisa, assim como a discussão, a 

                                                             
10

 Robert Alexy é um filósofo do direito alemão contemporâneo. Autor da obra Teoria da Argumentação 

Jurídica.   
11

 Oswald Ducrot é um linguista francês. Atualmente, é diretor de estudos da EHESS – Escola da Altos Estudos 

em Ciências Sociais, em Paris.  
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síntese dos resultados obtidos e comentários a respeito da configuração argumentativa nas 

sentenças judiciais penais condenatórias. Por fim, apresentamos as conclusões e, logo em 

seguida, os anexos.  

CAPÍTULO I: METODOLOGIA 

Na realidade, “pesquisa pura”, realizada por 

cientistas, movidos por razões de ordem 

intelectual, cujo objetivo é alcançar o saber, 

“descobrir a teoria dos fatos” e “pesquisa 

aplicada”, voltada para fins práticos, que tem por 

objetivo solucionar os problemas concretos da 

vida moderna, não constituem departamentos 

estanques exclusivos entre si.  

Maria Margarida de Andrade, 1999, p. 15. 

 

1 CARACTERIZAÇÃO E METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo, apresentamos, detalhadamente, a estruturação de nossa pesquisa. No 

primeiro item, falamos sobre a abordagem da pesquisa e, consequentemente, da sua 

contextualização, com o intuito de esclarecer as circunstâncias de realização. Nesse contexto, 

apresentamos o tipo, as questões, os objetivos de pesquisa, a fonte do corpus, os 

procedimentos de coleta e as categorias de análises, tendo, como objetivo, explanar como foi 

realizado nosso trabalho.  

1.1 Abordagem da pesquisa 

Conforme foi apresentado na introdução, para fins deste trabalho, nosso propósito é 

analisar e, automaticamente, investigar as configurações que compõem o discurso 

argumentativo em sentenças judiciais publicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo. Para a devida realização da análise, utilizamos uma abordagem metodológica 

qualitativa, de cunho documental, com base em levantamentos de documentos escritos.  

1.2 Contextualização da pesquisa 

A presente pesquisa caracteriza-se por um alinhamento metodológico de abordagem 

qualitativa, de natureza documental, pois, nessa direção, apresentar um olhar interpretativo, 

com base na análise textual dos discursos, de Jean-Michel Adam (2011), sobre os vários 
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fenômenos discursivos que compõem a argumentação nas sentenças judiciais, permitiu uma 

compreensão aprofundada dos dados obtidos na investigação.  

A abordagem qualitativa procura, com base em uma literatura determinada e pelo 

conteúdo temático, interpretar o conjunto dos dados empíricos presentes nos textos 

analisados. Em outras palavras, essa abordagem, em sentido amplo, produz certos resultados 

não alcançados pela abordagem quantitativa e, ao mesmo tempo, permite uma reflexão 

sistemática e metodológica sobre o texto em análise. Considerando esse contexto, Anselm
12

; 

Corbin
13

 (2008, p. 23) afirmam, em sua teoria Fundamentada como método de pesquisa, que 

esse tipo de pesquisa “produz resultados não alcançados através de procedimentos estatísticos 

ou de outros meios de quantificação”. Vale salientar que esse tipo de pesquisa procura, 

fundamentalmente, interpretar, com base metodológica, os dados existentes nos textos.  

É, pois, dentro dessa perspectiva, como metodologia de pesquisa, que se direciona a 

análise para os dados coletados, porque justamente permite ao pesquisar uma flexibilidade 

satisfatória para, portanto, captar a essência do fenômeno que emergiu dos dados. Ainda a 

esse respeito, a abordagem qualitativa difere da abordagem tradicional, de cunho quantitativo, 

justamente por considerar a subjetividade que cerca as ciências e, em especial, as Ciências 

Humanas e Sociais, permitindo ao pesquisador perceber e capturar certos traços dos 

fenômenos observados e, assim, obter uma análise mais complexa dos fatos.  

Corroborando com essa linha de pensamento, Nelson et al. (1992), conceituam a 

pesquisa qualitativa como  

[...] um campo interdisciplinar, multidisciplinar e contradisciplinar [...] Seus 

pesquisadores são sensíveis a valores de abordagens multimetodológicas. [...] a 

pesquisa qualitativa vive entre duas tensões ao mesmo tempo. Por um lado, ela é 

ampla, interpretativa, pós-experimental, pós-moderna, feminista e possui 

sensibilidade crítica. Por outro lado, pode ser definida com mais restrita, positiva, 

pós-positivista, humanista e, naturalista em sua conceituação das experiências 

humanas e sua análise. Essas tensões podem ser combinadas em um mesmo projeto, 

trazendo tanto a perspectiva pós-modernista e naturalista, quanto às perspectivas 

críticas e humanistas à tona. (NELSON et al., 1992 apud DENZIN & LINCOLN, 

2000).  

 

                                                             
12 Anselm L. Strauss foi um pesquisador e sociólogo americano que desenvolveu, como método de pesquisa, 

uma abordagem pragmática nas áreas dos estudos das ciências sociais aplicadas.  
13 Juliet Corbin desenvolveu em conjunto com Strauss um método de pesquisa qualitativa relacionada com a 

tradição do interacionismo simbólico, chamada de Teoria Fundamentada.  
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Nessa direção, justificamos, para fins de pesquisa, o alinhamento com as bases da 

abordagem qualitativa, uma vez que consideramos a especificidade do comportamento 

humano, aliado a uma relação entre o mundo real e o sujeito. Ou seja, consideramos, de forma 

genérica, o pressuposto da relação intrínseca existente entre o homem e o mundo que o cerca. 

Essa relação é, em sentido amplo, mediada pelo uso da linguagem.  

Reconhecer esse pressuposto é também reconhecer que o homem não é um sujeito 

passivo, servo de vontades dominantes exteriores à sua natureza, sendo, nesse sentido, 

isolado, sem interação; pelo contrário: existe, de fato, um homem ativo que interage com o 

próximo, e com mundo que o cerca, que constrói e é construído em suas mais variadas 

relações interpessoais e com o meio real, de forma interdependente.  

Para ampliar essa informação, recorremos a Chizzotti (1991), que afirma:  

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O objeto 

não é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações que sujeitos 

concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 1991, p.79).  

 

Essa perspectiva trata dinamicamente o mundo e o sujeito pertencente a esse universo 

de forma imanente. Em outras palavras, em uma relação direta e dependente entre o sujeito e 

o mundo. Assim, o objeto estudado não é, em sentido amplo, um dado inerte, mas está, de 

fato, possuído de significados e relações que os sujeitos concretos envolvidos criam em suas 

respectivas relações.  

É, pois, dentro dessa concepção que, segundo Chizzotti (2010, p. 28) as pesquisas 

qualitativas que, “[...] usando, ou não, quantificações, pretendem interpretar o sentido do 

evento a partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem”. Nessa 

perspectiva, lembramos que nesse tipo de pesquisa, os mecanismos e as ferramentas, para se 

alcançar plenamente o conhecimento, são ofertados pelos meios de coleta de informações dos 

fatos, oriundos das experiências vividas pelos atores humanos. Lembramos ainda que, dentro 

da perspectiva de análise, os padrões surgem da interpretação dessas informações, justamente 

para explicar em profundidade o significado e as características de cada contexto.  

Assim, esta pesquisa, com base a uma abordagem de cunho qualitativo, visa 

interpretar os vários fenômenos que compõem o discurso jurídico e, em especial, o caráter 

argumentativo dos discursos em sentenças judiciais. Ainda a esse respeito e no tocante à 
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metodologia, a pesquisa documental é considerada, segundo alguns autores, como fonte de 

documentos em geral, de qualquer tipo ou natureza, do texto midiático até o documento legal. 

Para Severino
14

 (2007), a pesquisa documental  

“[...] tem-se com fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos 

impressos, mas sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, 

filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda 

não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o 

pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise” (Severino, 2007, p.122).  

  

Por sua vez, para ajudar a entender a questão, Oliveira (2012, p. 69), afirma a pesquisa 

documental se caracteriza “[...] pela busca de informações em documentos que não receberam 

nenhum tratamento científico como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, 

gravações, fotografias, dentre outras matérias de divulgação.” Aqui, vale lembrar e destacar 

que os documentos que compõem nosso corpus de análise já foram objetos de outras 

investigações, mas, no caso, ainda não foram explorados quanto ao objeto de nossa 

investigação: o discurso argumentativo em sentenças, com base nos pressupostos da teoria da 

argumentação, bem como nas categorias de análise da ATD.  

Como os documentos em si são fontes de informações, essas informações 

invariavelmente apresentam certa discursividade. Assim, os documentos oficiais e, em 

especial, as sentenças judiciais, também apresentam discursos que podem e devem ser alvo de 

investigações que interpretem a estruturação desses documentos à luz da argumentação. 

1.3 Questões de pesquisa  

 Com o objetivo de entender como o discurso argumentativo é textualizado em 

sentenças judiciais, procuramos responder às seguintes questões de pesquisa:  

(1) Como se textualiza o discurso argumentativo em sentenças judiciais? 

(2) Que configurações argumentativas são usadas em sentenças judiciais?   

(3) Quais as principais marcas linguísticas e valores argumentativos dos enunciados nas 

sentenças judiciais? 

                                                             
14

 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e atualizada. São Paulo. 

Cortez, 2007. 
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(4) Como a argumentação e autoridade polifônica são apresentadas nas sentenças 

judiciais? 

1.4 Objetivos de pesquisa  

Objetivo geral  

Analisar a construção discursiva de sentenças judiciais, com foco na configuração 

argumentativa dos textos.  

 

Objetivos específicos  

a) Descrever a configuração argumentativa das orações modalizadoras nas sentenças 

judiciais  

b) Analisar o uso dos operadores argumentativos nas sentenças judiciais;  

c) Caracterizar a argumentação com base nas formas verbais do futuro do pretérito; 

d) Descrever a sequência argumentativa nas sentenças judiciais.  

 

1.5 Corpus 

O corpus desta pesquisa é constituído por um conjunto de cinco sentenças judiciais 

penais condenatórias, disponíveis no sítio do TJSP e coletadas no período de julho de 2011 a 

setembro de 2013. Para os fins pretendidos e considerando as categorias de análise, 

selecionamos uma sentença judicial, justamente por acreditarmos ser suficiente para 

contemplar as questões e os objetivos propostos em nossa pesquisa.  

Com base no corpus deste trabalho e, de forma mais específica, na perspectiva do 

gênero textual, a sentença materializa a decisão do juiz que extingue o processo decidindo ou 

não o mérito da causa. Nesses termos, as decisões dos magistrados nas sentenças versam, no 

âmbito do direito, sobre várias naturezas temáticas, indo de questões cíveis, como direito de 

família, a relações empregatícias, como as trabalhistas, passando por questões constitucionais 

e penais. No caso específico proposto por nossa análise, o corpus, do ponto de vista temático, 
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apresenta sentenças que versam sobre a violência de gênero, o crime de violência familiar 

contra a mulher – lei 11.340/06
15

) e o crime de estupro.  

No tocante ao volume textual, as sentenças filtradas e selecionadas apresentam, no 

mínimo, duas (2) e, no máximo, sete (7) laudas. Dada à dimensão de um trabalho 

monográfico, as sentenças com duas (2) ou três (3) laudas possuem estrutura argumentativa, 

do ponto de vista analítico, mais resumida, sendo, portanto, preteridas em relação àquelas com 

volume textual maior. Por outro lado, as sentenças com média de seis (6) ou sete (7) laudas 

possuem configurações argumentativas suficientes e adequadas para submissão de um 

trabalho metodológico e analítico, nos moldes dessa investigação e, do mesmo modo, 

apresentam um volume textual maior.  

Ressaltamos que, no universo jurídico, todos os dias, inúmeras sentenças são 

proferidas, dado justamente o crescente número de ações judiciais que visam resguardar, 

estabelecer ou reparar direitos tanto na esfera individual quanto coletiva.  Com isso, volumes 

e volumes de sentenças são materializados no suporte de papel ao mesmo tempo e, na mesma 

proporção, essas sentenças também são disponibilizadas no suporte digital, no formato PDF, 

via sítio do próprio Tribunal e disponibilizado para consulta pública.  

O sítio do Tribunal disponibiliza uma ferramenta de busca que permite acesso a todo e 

qualquer processo tramitado nas Varas correspondentes a cada área específica de atuação. Em 

outras palavras, essa ferramenta de busca permite encontrar processos tramitados em julgado 

ou não, com base ou nos nomes das partes, ou do advogado, ou, por último, pelo número do 

processo. Salientamos ainda que a Vara é a área judicial em que o juiz tem poder de atuar, 

onde exerce sua jurisdição e, assim, profere as sentenças. Nestes termos, a Vara judicial é um 

dos componentes disponíveis, em termos de pesquisa, em formato de filtro, no sítio do 

Tribunal de Justiça.  

Nesse sentido, o sítio do Tribunal se torna um instrumento importante no acesso aos 

processos e, em especial, as sentenças, justamente por permitir o armazenamento e 

                                                             
15 Também chamada popularmente de Lei Maria da Penha. Essa lei cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8
o
 do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 

Penal. 
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disponibilização desses documentos nos servidores
16

 do Tribunal e na rede mundial de 

computadores
17

, disponibilizando ao mesmo tempo, de forma precisa e rápida, o acesso, a 

recuperação e a coleta, no nosso caso específico de pesquisa, das sentenças judiciais.  Esses 

procedimentos facilitaram nosso acesso irrestrito a essa documentação, bem como permitiram 

a operacionalização da localização, da disponibilização e, por último, da extração das 

sentenças para coleta dos dados e formação do corpus.  

No processo de localização e de coleta do corpus, é natural que preocupações éticas 

surjam devido à exposição dos nomes das partes (vítimas) e da natureza da suposta 

transgressão (réus). Com isso, procedemos com o apagamento do nome das partes, justamente 

para preservação a identidade dos envolvidos e por respeito a questões ética que regem os 

trabalhos acadêmicos. Agora, no tocante à publicidade das sentenças disponibilizadas, tanto a 

divulgação quanto o acesso são decorrentes da força imperativa do Artigo 5º
18

 da Constituição 

Federal, de 1988, e de uma política interna de publicidade dos atos praticados pelo Tribunal. 

Além, é claro, do respeito às diretrizes constitucionais impostas pelo Art. 37
19

, da CF/88, e as 

prerrogativas de leis que, invariavelmente, obrigam, para a validação de todo e qualquer ato, a 

publicidade. 

Com base nesses parâmetros de publicidade, as sentenças foram coletadas diretamente 

da página inicial, no campo consulta de julgados de 1º grau, do sítio do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, no endereço eletrônico http://esaj.tjsp.jus.br/cjpg. No intuito de 

viabilizar nossa pesquisa, justifica-se a coleta das sentenças via meio digital, por se tratar de 

uma fonte disponível à população em geral e, por sua vez, de domínio público, uma vez que 

toda e qualquer parte interessada, independente da justificativa de interesse e fins, pode ler, 

em parte ou na íntegra, o texto da sentença. Na mesma premissa de acessibilidade, outra 

justificativa é a facilidade de acesso às informações, bem como o uso de ferramentas digitais 

que diminuem distâncias e otimizam o tempo de acesso ao corpo do texto das sentenças.  

 

                                                             
16

 Um servidor, em informática, é um sistema de computação centralizada que fornece serviços a uma rede de 

computadores.  

17
 Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam o conjunto de protocolos 

padrão da internet (TCP/IP) para servir vários bilhões de usuários no mundo inteiro. 

18
 Versa sobre os direitos individuais e coletivos.  

19
 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

 

http://esaj.tjsp.jus.br/cjpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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1.6 A sentença judicial  

 

Como os gêneros textuais ancoram na sociedade e nos 

costumes e ao mesmo tempo são parte dessa sociedade e 

organizam os costumes, podemos variar de cultura para 

cultura. Muitas vezes, refletem situações sociais peculiares 

com um componente de adequabilidade estrutural, mas há 

um forte componente de caráter sociocomunicativo. Assim, 

deve-se levar em conta o aspecto que diz respeito ao uso 

comunicativo dos diversos gêneros como determinante de 

formas estruturais.  

 

Luiz Antônio MARCUSCHI, 2008, p. 190.  

 

 A presente seção versa sobre outros trabalhos científicos realizados em algumas áreas 

afins das ciências da linguagem que abordam o gênero sentença judicial. A sentença judicial 

há muito é estudada no universo jurídico, justamente pela sua importância na relação 

processual. Contudo, no tocante aos estudos linguísticos do texto e, mais precisamente, nas 

configurações argumentativas na linguagem e nas categorias na análise textual dos discursos 

ainda há muito ainda o que se investigar. Assim, nesta parte, com a finalidade de aprofundar 

nossa investigação sobre o tema, contextualizamos o gênero sentença judicial condenatória.  

A sentença judicial é um dos atos do juiz ou magistrado que, por sua vez, não tem 

apenas, no âmbito das suas prerrogativas, o dever de sentenciar, mas ainda sim, no universo 

dos seus atos, o dever de proferir as decisões interlocutórias e os despachos. Em especial, pela 

regra da lei, a Seção I (Dos poderes, dos Deveres e da responsabilidade do Juiz), do Capítulo 

IV, do Código de Processo Civil
20

 (CPC) de 1973, diz em seu art. 126 que “o Juiz não se 

exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da 

lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e 

aos princípios gerais de direito”. Em síntese, nesses termos, o juiz tem o poder, o dever e, por 

último, a reponsabilidade de si manifestar sobre questões dentro dos limites de sua esfera de 

competência. Isso posto, a sentença é uma das formas usuais de pronunciamento do juiz.  

                                                             
20

 LEI N
o
 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
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A definição de sentença judicial também foi regulada pelo Código Processual Civil, 

com base principalmente no artigo 162, §1º, em que a sentença é o ato pelo qual o juiz põe 

termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Como são enunciados emitidos pelos 

magistrados, as sentenças são, de fato, o pronunciamento do juiz resultante, no caso, do seu 

livre poder de decidir. Na perspectiva dos autos, as sentenças põem fim a uma relação 

essencialmente dialógica processual, tornando-se, automaticamente, um gênero textual 

escrito, mesmo que possa ser proferida oralmente. Ainda nessa direção, as sentenças são 

divididas em aquelas que põem fim ao processo sem o julgamento do mérito; e aquelas que 

encerram a relação processual com julgamento do mérito.  

Com base no art. 267 do CPC, extingue-se o processo, sem resolução do mérito: 

I - quando o juiz indeferir a petição inicial; 

II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; 

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo; 

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada; 

VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade 

jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; 

VII - pela convenção de arbitragem;  

VIII - quando o autor desistir da ação; 

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal; 

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu; 

XI - nos demais casos prescritos neste Código. 
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§ 1
o
 O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a 

extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e 

oito) horas. 

§ 2
o
 No caso do parágrafo anterior, quanto ao n

o
 II, as partes pagarão proporcionalmente 

as custas e, quanto ao n
o
 III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários 

de advogado (art. 28). 

§ 3
o
 O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não 

proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI; todavia, o réu que a 

não alegar, na primeira oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá pelas custas 

de retardamento. 

§ 4
o
 Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação. 

Por outro lado, com base no art. 269 do CPC, haverá resolução do mérito: 

I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; 

II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido;  

III - quando as partes transigirem; 

IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;  

V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.  

Assim, de acordo com a letra da lei e com base nos artigos 267 e 269 do CPC, o juiz 

concluirá pela procedência, quando acolher a pretensão do autor ou pela improcedência, 

quando a rejeitar. Em ambos os casos, de forma geral, do ponto de vistas dos atos do juiz e 

das consequências geradas, considerando a chamada a julgar e, como efeito vinculado, 

declarando qual das partes tem razão, o ato judicial que dar fim ao processo se constitui, pois, 

como uma sentença.  

Para PLÁCIDO e 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. 
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(...) Pode ser interlocutória, terminativa do feito, ou fina”(Itálicos no original). A sentença se 

constitui como o ponto mais alto na escala de poder decisório proferido pelo Estado, na figura 

do Juiz.  

Ampliar o entendimento dessa questão é, em linhas gerais, abordar temas com 

decisões, autoridade conferida ao juiz e, por fim, suas respectivas atribuições no universo 

jurídico e as consequências geradas pelo seu pronunciamento. Nessa direção, Alvim afirma: 

“A sentença judicial 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.” (Alvim, 1999, p. 251).  

Nesse âmbito, a sentença é o ponto máximo do processo decisório, em que o 

julgamento fundamentado pelo Estado deve comportar em si o justo. Parte componente dos 

autos do processo, sua importância é atribuída como documento probatório da memória 

decisiva que contém. Em outras palavras, é o instrumento de exteriorização do ato judicial 

que pode pôr termo ao processo, sendo, no caso, a solene vontade soberana do Estado, 

manifestada e imposta para uma situação concreta que lhe foi colocada. 

 

1.7 Gênero sentença judicial: estrutura e linguagem  

 

A Sentença Judicial é o discurso final no curso de uma ação, que tem sua estrutura 

composicional formalizada e, expressamente, determinada por Lei, prevista tanto no artigo 

381, do Código de Processo Penal, quanto no artigo 458, do Código de Processo Civil. Em 

ambos os artigos e respectivos códigos, temos, por um lado, a estrutura textual e, por outro, os 

requisitos essenciais que compõem a estrutura de uma sentença judicial.  

De acordo com o art. 381, do Código de Processo Penal, a sentença judicial apresenta 

a seguinte estrutura textual:  

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;  
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IV – a indicação dos artigos e leis aplicados:  

V – o dispositivo;  

VI – a data e a assinatura do juiz. (cf. CPP, art. 381).  

De acordo com o art. 458, do Código do Processo Civil, a sentença judicial apresenta 

os seguintes requisitos essenciais:  

 

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. (cf. CPC, art. 458)  

 

Seguindo a concepção de efeito de uma sentença, Grinover et al (1996) dizem que: 

“A sentença nasce com todos os requisitos necessários à sua existência, mas, de 

ordinário, privada de sua eficácia. A não superveniência de outro pronunciamento, 

na instância recursal, permite à decisão recorrida irradiar os efeitos próprios. Mas se 

o órgão ad quem emite nova decisão (confirmatória ou de reforma), a condição vem 

a faltar e a decisão da jurisdição superior substitui a de grau inferior.” (GRINOVER 

et al, 1996, p.50).  

 

Quadro 1 – Os elementos constitutivos da estrutura da sentença judicial 

Elementos Características Parte constitutiva 

Preâmbulo Dados da individualização do 

processo, como o nome do autor da 

ação, o nome do acusado e os 

artigos de lei em que o réu 

encontra-se incurso.  

 Timbre identificando o juízo; 

 Número do processo. 

Ementa Constitui um resumo das questões 

decididas no corpo da sentença, 

 Verbetação é a sequência de 

palavras-chaves ou expressões 
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como lembretes e apontamentos.  que indicam as questões 

analisadas e decididas na 

sentença; 

 Dispositivo é a norma 

estabelecida pelo juiz para 

regular um caso concreto. 

Relatório Constitui exposição circunstanciada 

do processo, por meio de síntese, 

exposição e histórico.  

 Nome das partes; 

 Um resumo (breve) da 

exposição da acusação e defesa, 

bem como das respectivas 

fundamentações; 

 Histórico do processo. 

Fundamentos Deve mencionar a razão pela qual 

não se acolhe a tese do autor ou do 

réu.  

Pressupostos processuais 

 Competência do juiz para a 

causa. 

 Capacidade civil das partes 

(capacidade para estar em 

juízo). 

Objetivos – relacionam-se com 

a forma procedimental 

 Observância da forma 

processual adequada à 

pretensão;  

 Existência nos autos de 

instrumento de mandato;  

 Inexistência de 

litispendência, coisa julgada ou 

de inépcia da petição inicial;  

 Inexistência de qualquer das 

nulidades previstas na 

legislação processual.  

Condição da ação 

 Possibilidade jurídica do 
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pedido 

Mérito 

 Questões prejudiciais; 

 Mérito propriamente dito. 

 

Dispositivo Conclusão que o juiz finaliza a lide, 

esclarecendo qual o direito que se 

aplica ao caso em exame.  

Comando (julgo improcedente) 

Fixação da pena 

Eventual substituição da pena 

Comandos administrativos 

Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.  

 

 

1.8 A estrutura sequencial da sentença  

 

Para melhor ilustrar o que mencionamos anteriormente, procedemos com a 

decomposição e descrição das partes constitutivas da sentença componentes no nosso corpus. 

Assim, objetivamos expor a configuração textual do gênero objeto de nosso estudo.  

 

Quadro 2 – Estrutura da sentença judicial  

Sentença Elementos 

   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMARCA SÃO PAULO 

FORO REGIONAL I- SANTANA 
VARA VIOL. DOM. E FAM. CONT. MULHER REGIÃO NORTE 

Avenida xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 594- CEP- xxxxx-xxx, São 

Paulo -SP- xº andar - Sala xxx Fone: (011) xxxx-xxxx, ramal xxx- 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@tjsp.Jus.Br 

 

TERMO DE AUDIÊNCIA 

Processo n°:     0000xxx-xx.xxxx.x.xx.xxxx 

Data do fato:     xx/xx/xxxx 

Natureza:     Art. 129 § 9º do(a) CP 

Autor:      Justiça Pública 

Réu:      XXXXX 

Advogado:     xxxxxx xxxxxxxxxx- OAB/SP                         

Vítima:     YYYYY 

 

Preâmbulo 

Aos 17 de julho de 2013 nesta cidade e Comarca de São Paulo, no 

Foro Regional I -Santana, na sala de audiências da Vara de 

Relatório 
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Violência Doméstica e Familiar contra mulher Região Norte, 

presente o MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Bonfietti Izidoro, 

comigo abaixo assinado, instaurou-se audiência de instrução, 

debates e julgamento.  

[...]  

O pedido merece ser julgado procedente. A materialidade está 

confirmada no laudo de exame de corpo de delito de fls. 17 e 56. 

[...]  

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2012 (fls. 42/43). 

Devidamente citado, o acusado apresentou defesa escrita (fls.85/87) 

e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a 

instrução (fl.88), momento em que ouvida a vítima (fls.122/123) e 

duas testemunhas (fls.125/126 e fl.128), além de realizado o 

interrogatório do réu. O Ministério Público requereu a condenação 

do acusado, nos termos da denúncia. Já a d. Defesa pugnou pela 

absolvição, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência 

probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no 

mínimo legal e suspensão da execução da pena. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A ação penal é procedente, pois ao cabo da 

instrução criminal restou amplamente demonstrada a 

responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na 

denúncia, mostrando-se firme e segura toda a prova deduzida nesse 

sentido, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório. A 

materialidade delitiva está consubstanciada no laudo de exame de 

corpo delito acostado às fl.17.A autoria também é indubitável.  

[...] 

É esse o entendimento de jurisprudência consagrada: “Impende 

registrar que a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples 

condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita 

(RTJ 157/94)”.  

[...] 

Sobre o tema, vale transcrever ainda o seguinte julgado: “Os 

depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não 

teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço 

público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e 

ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas 

no exercício de funções precípuas.” (TJRJ AC Rel. Synésio de 

Aquino RDTJRJ 7/287).  

Fundamentação 

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal e condeno 

PAULO SILVA, qualificado nos autos, à pena de três (03) meses 

de detenção, em regime inicial aberto, por incursão no artigo 129, 

“caput” c.c § 9º, do Código Penal, com suspensão da sua execução, 

nos termos da fundamentação. 
[...] 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins 

do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. 

Conclusão 
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De acordo com as diretrizes dos artigos 381, do CPP e do artigo 458, do CPC, 

entendemos que a sentença em si constitui-se por uma linguagem no discurso, justamente pelo 

fato do locutor descrever seu relato, as justificativas dos fundamentos e, por fim, o dispositivo 

da sentença judicial. Desse modo, pode-se entender a sentença como um gênero textual que 

comporta em si o julgamento do magistrado na decisão do conflito de interesse.  

Entender a sentença como um gênero textual é ao mesmo tempo entender as práticas 

sócio-históricas vinculadas à vida cultural e social, considerando, assim, como formas de ação 

social, bem como uma forma interpretativa das ações humanas em variados contextos 

discursivos. Nesse sentido, Marcuschi afirma: “Os gênero contribuem para ordenar e 

estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sócio-discursivas e formas 

de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. [...] Caracterizam-se como 

eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos” (MARCUSCHI, 2005, p. 19). 

Considerar que o gênero textual estar inserido nas práticas sócio-históricas é também 

considerar como forma manifesta de controle social, justamente pela sociedade, em suas 

práticas corriqueiras, nos moldar em vários aspectos e, com isso, nos conduzir a específicas 

ações. Para Marcuschi (2008), nesse sentido, o homem, como ser social, está envolvido em 

esferas discursivas. Para ele, essa questão está associada ao fato de que o  

 

[...] controle social pelos gêneros discursivos é incontornável, mas não determinista. 

Por um lado, a romântica ideia de que somos livres e de que temos em nossas mãos 

todo o sistema decisório é uma quimera, já que estamos imersos numa sociedade que 

nos molda sob vários aspectos e nos conduz a determinadas ações. Por outro lado, o 

gênero textual não cria relações deterministas nem perpetua relações, apenas 

manifesta-as em certas condições de suas realizações. Desde que nos constituímos 

como seres sociais, nos achamos envolvidos numa máquina discursiva.  

(MARCUSCHI, 2008, p. 162). 

 

Nessa linha de pensamento, a produção discursiva é um tipo de ação que, em sua 

natureza, suplanta o aspecto tão somente comunicativo e informacional, visando, em sentido 

amplo, a apropriação dos gêneros, como forma de legitimação discursiva e mecanismo de 

socialização. Com base nesse contexto, Marcuschi afirma “Quando dominamos um gênero 

textual, não dominamos uma forma linguística e sim uma forma de realização 

linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares” (MARCUSCHI, 

2008, p. 154).  
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No tocante à linguagem, como dissemos anteriormente, o gênero sentença apresenta 

certas características em sua composição textual, visando atender requisitos essenciais à 

composição, ao conteúdo e ao estilo do gênero e, por extensão, ao ato do juiz. No corpo do 

texto, encontram-se, invariavelmente, termos linguísticos como relatório, fundamento e 

dispositivo. Cada termo apresenta além de um significado e uma função específica, um 

procedimento do julgador diante da coisa julgada. Dessa forma, a linguagem deve atender aos 

requisitos necessários ao entendimento, bem como também se deve, por uma questão de 

conversão, assegurar o uso das estruturas lexicais adequadas à construção e justificativa do 

pensamento do julgador.  

Do ponto de vista da linguagem, o relatório tema a função de fornecer somente 

informações dos referidos marcos processuais.  Já os fundamentos tratam do momento 

argumentativo em que o juiz analisará as questões fáticas e de direito, possibilitando ao 

interlocutor, a partir daí, visualizar quais foram os caminhos percorridos até a final decisão. 

Por último, o dispositivo trata do momento em que o magistrado “dispõe” sobre a causa 

julgada.  

Nessa direção, Caraciola afirma: “o magistrado, ao pronunciar-se, ou, mais 

restritivamente, ao proferir um ato decisório, enuncia a sua convicção e procura convencer, 

devendo, pois, ater-se ao uso adequado da linguagem, por meio de uma seleção lexical 

apropriada, atentando com o significado das palavras empregadas; valendo-se, pois, ao 

„confeccionar‟ o texto, de proposições úteis, pertinentes e claramente ordenadas” 

(CARACIOLA
21

, 2011).  

Para Moreno e Martins (2006), a linguagem no corpo da sentença e no universo 

jurídico subsidia a construção do sentido e a formulação adequada dos enunciados contidos 

nos discursos proferidos. Para eles, essa questão estar associada ao entendimento de que  

a linguagem é o instrumento de todos os operadores jurídicos. É por meio dela que 

se alcança a justiça. Além de ter o direito, você tem de saber expressá-lo de forma 

precisa, adequada e facilmente compreensível. A Justiça e o Direito materializam-se 

através da linguagem.  

(MORENO e MARTINS, 2006, p.24)  

 

                                                             
21 CARACIOLA, Andrea Boari. Atributos linguísticos das decisões judiciais. Disponível em: < < http: //www . 

mackenzie. br/ fileadmin/ Graduacao /FDir/ Artigos/artigos_2009/linguisticos_andrea.pdf > consulta em 

04/02/2015. 
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Nessa linha de raciocínio, uma linguagem acessível aos interlocutores, fundamentada 

pelos princípios da coesão e da coerência e que, por fim, seja embasada em argumentos que 

expressem o sentido pretendido por meio da relação constituída no discurso entre os 

enunciados e as palavras é essencial e, considerando o contexto, do ponto de vista linguístico, 

pertinente à formulação de uma sentença clara e objetivo em seus efeitos pretendidos.  

Nesse sentido, somos levados a considerar que no processo judicial, bem como nas 

sentenças, tudo se constitui via linguagem, recriando os fatos e fundamentando os pedidos, 

por meio de uma ação verbal, como elemento fundamental para a constituição da justiça.  

Do ponto de vista da classificação, o gênero sentença apresenta divisões e subdivisões. 

Para fins deste trabalho, não aprofundaremos essas classificações. Exporemos, apenas, de 

forma breve, um quadro demonstrativo.  

Quadro 3 – Classificação das sentenças 

CLASSIFICAÇÃO DAS SENTENÇAS 

 

SENTENÇAS 

TERMINATIVAS 

São as sentenças que extinguem o processo, sem lhe resolverem o 

mérito. Por faltar pressuposto processual (nulidade do processo) ou 

condição da ação (carência de ação), o juiz se vê forçado a extinguir 

o processo, sem decidir o conflito de interesse, por ser impossível, 

nas circunstâncias, analisar o pedido. 

 

SENTENÇAS 

DEFINITIVAS 

São as sentenças que decidem o mérito da causa, no todo ou em 

parte. Mérito esse que é o próprio conflito de interesse. Também é 

conceituado como a pretensão de direito material posta em juízo, 

havendo, portanto, a resolução do conflito. 

 

Nosso trabalho se propõe a analisar sentenças definitivas e condenatórias de natureza 

penal. Essas sentenças exercem dois propósitos estabelecidos. Primeiro, declarar a existência 

do direito material invocado; e segundo, impelir ao vencido a obrigação de perfazer aquele 

direito. Em termos de penalidades, essa obrigação pode impor uma prestação de dar, fazer ou 

não fazer ou de pagar quantia certa. Quando promulgadas, transformam-se num gênero 

textual escrito e encerram uma relação processual de caráter dialógico. 
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1.9 Procedimentos de coleta  

 

A fim de realizar a análise pretendida, adotamos os seguintes procedimentos: 

a) Acesso e pesquisa, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 

sentenças judiciais penais, no período compreendido entre julho de 2011 e 

setembro de 2013;  

b) Coleta de 5 (cinco) sentenças judiciais e sua filtragem, com base no maior corpo 

possível de texto argumentativo; 

c) Com base no filtro, selecionamos 1 (uma) sentença judicial e a lemos 

sistematicamente, destacando, a priori, as marcas linguísticas da argumentação;  

d) Realização da análise interpretativa dos textos, destacando as estruturas e 

estratégias linguísticas que marcam a argumentação;  

e) Identificação e análise dos aspectos linguísticos dos enunciados e da estruturação 

da sequência argumentativa; 

f) Registro das informações geradas e análise dos dados coletados, com base nas 

categorias de análise elencadas.  

1.10 Categorias de análise 

Para o propósito imediato desta pesquisa, focalizamos a metodologia nos aspectos 

argumentativos, considerando que estas estabelecem as relações entre o texto e o evento que 

constitui a sua enunciação (KOCH 2009, p.33). Assim, dentre as várias marcas linguísticas 

existentes, dentre aquelas apontadas pela autora, escolhemos, as orações modalizadoras, os 

operadores argumentativos, a argumentação e a autoridade polifônica e, por último, a 

configuração argumentativa, com base nos estudos sobre a sequência argumentativa, de Jean 

Michel-Adam (2011). 
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Quadro 4 - das categorias de análise, marcas linguísticas e exemplificação.  

Categorias de análise  Marcas linguísticas  Exemplificação 

As orações 

modalizadoras 

Estruturadas em torno de 

um verbo 

[Eu ordeno que] você saia daqui.  

Os operadores 

argumentativos ou 

discursivos.  

Conectivos  Mas, porém, embora, já que, pois, 

até, mesmo, também, inclusive etc. 

Argumentação e 

autoridade polifônica 

Discurso relatado (direto 

ou indireto) 

Pedro disse que o tempo vai 

melhorar.  

Sequência 

argumentativa 

 Demonstrar-justificar 

 Dialógico ou contra-

argumentativo 

Sequencia simplificada 

Dados (premissas) fato(s) + 

Apoio + 

Asserção conclusiva 

Sequência completa 

Tese anterior – P. arg. 0 + 

Dados - Fatos (F) - P. arg. 1 + 

Sustentação - P. arg. 2 - (Princípio 

de base) + 

Portanto, provavelmente (a menos 

que – restrição (R) – P. arg. 4 + 

Conclusão (C) – (nova) tese – P. 

arg. 3. 

 

Quadro 5 – Das Sentenças  

Nº Sentenças 

judicias 

Processo Nº Classe-Assunto Mês/Ano Nº de 

laudas 

01 SJ01 0003753-

38.2008.8.26.0372 
Crime Violência Dom. 

e Familiar Contra 

Mulher (lei 11.340/06) 

- 

Decorrente de 

Violência Doméstica 

07/2011 

 

2 

02 SJ02 0000965- Ação Penal - Violência 10/2011 7 



44 
 

20.2011.8.26.0704 doméstica 

03 SJ03 0000194-

80.2012.8.26.0001 

Ação Penal - Violência 

doméstica 

06/2012 6 

04 SJ04 0000831-

10.2013.8.26.0320 

Ação Penal - 

Procedimento Sumário 

- Decorrente de 

Violência Doméstica 

08/2013 3 

05 SJ05 0004387-

29.2013.8.26.0220 

Ação Penal - 

Procedimento 

Ordinário - Estupro 

09/2013 7 

Total: 5   Total de 

laudas: 25 

 

Para os fins objetivados em nosso trabalho, ressaltamos que as categorias de análise 

consideradas, seguem Koch (2009); Adam (2011); Passeggi et al.  (2010).  

 Por fim, salientamos que os exemplos das sentenças judiciais de 1º grau coletados 

foram transcritos conforme o original, e as categorias linguísticas analisadas estão em 

destaque (negrito/ grifos nossos).  

 

1.11 Etapas da análise  

Com o objetivo de reconhecer as marcas linguísticas que configuram os discursos 

argumentativos em sentenças judiciais, a análise de nossa proposta consiste nas seguintes 

etapas: 

1. Selecionar o requisito fundamento da sentença judicial; 

2. Segmentar o discurso em enunciados; 

3. Organizar em blocos os enunciados que apresentem as mesmas marcas linguísticas; 

4. Identificar, descrever e analisar a argumentação dos enunciados que apresentem as orações 

modalizadoras, os operadores argumentativos, a autoridade polifônica, a sequência 

argumentativa e, ao mesmo tempo, seus respectivos encadeamentos argumentativos.  
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Justificamos a seleção do requisito fundamento da sentença judicial por ser a seção em 

que o juiz analisará as questões de fato e de direito e, por isso, apresenta, no corpo do texto, 

diversas marcas linguísticas disponíveis ao analista. Além disso, como o texto da sentença 

apresenta uma organização própria, nossa análise não segue uma ordem preestabelecida ou 

fixa. Assim, de acordo com a leitura, procedemos e descrevemos nossa análise.  
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CAPÍTULO II: DISCUSSÕES SOBRE TEXTO E DISCURSO  

 

No texto escrito, a coprodução se resume à consideração 

daquele para quem se escreve, não havendo participação 

direta e ativa deste na elaboração linguística do texto, em 

função do distanciamento entre escritor e leitor. Nele, a 

dialogicidade constitui-se numa relação “ideal”, em que o 

escritor leva em conta a perspectiva do leitor, ou seja, 

dialoga com determinado (tipo de) leitor, cujas respostas e 

reações ele prevê.  

(Ingedore Villaça KOCH, 2010, p. 13). 

 

O objetivo deste capítulo é abordar algumas questões fundamentais na área dos 

estudos da linguagem que versam sobre nosso objetivo de estudo e, em sentido amplo, 

revisitar e destacar a noção de enunciação, de discurso, de texto, da linguística de texto e, por 

fim, da análise textual dos discursos. Essa contextualização faz-se necessária por situar 

melhor as questões que envolvem o discurso argumentativo em sentenças judiciais.  

 

2 A TEORIA DA ENUNCIAÇÃO  

Na obra “Análise de textos de comunicação”, de 2001, Maingueneau defende, em 

linhas gerais, que o enunciado “é a marca verbal do acontecimento que é a enunciação” 

(Maingueneau, 2011, p.56). Essa conceituação procura situar universalmente à noção primária 

de enunciado e, simultaneamente, caracteriza-o no âmbito da palavra ou até no campo de 

algumas palavras/léxicos. Ainda para o autor, o termo enunciado ganha, em outro contexto, 

novo sentido, justamente porque o enunciado constitui-se “como uma unidade elementar da 

comunicação verbal, uma sequência dotada de sentido e sintaticamente completa” (Ibidem. 

p.56). 

Para expandir essa noção, devemos considerar a diversidade de uso e de significados, 

do termo “enunciado” que também pode ser entendido, em sentido amplo, como uma 

sequência verbal, dotado de sentido e sintaticamente completo. Segundo Maingueneau, o 

termo enunciado também é empregado “[...] para designar uma sequência verbal que forma 

uma unidade de comunicação completa no âmbito de um determinado gênero de discurso” 
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(MAINGUENEAU, 2011, p.56). Essa visão não desqualifica a noção de enunciado como 

marca verbal de um acontecimento; pelo contrário, expande sua abrangência e noção.  

Ainda em relação ao enunciado e à enunciação, outro teórico que aborda essa noção é 

Benveniste. Em seus estudos, a enunciação ganha destaque e, em especial, um 

aprofundamento da relação estreita que mantém com a língua. Para isso, o autor situa de 

forma contextual a língua. Segundo Benveniste (1989), na enunciação 

a língua se acha empregada para a expressão de uma certa relação com o mundo. A 

condição mesma dessa mobilização e dessa apropriação da língua é, para o locutor, a 

necessidade de referir pelo discurso, e, para o outro, a possibilidade de co-referir 

identicamente, no consenso pragmático que faz de cada locutor um co-locutor. A 

referência é parte integrante da enunciação. (BENVENISTE, 1989, p.84) 

 

E continua: 

O ato individual de apropriação da língua introduz aquele que fala em sua fala. Este 

é um dado constitutivo da enunciação. A presença do locutor em sua enunciação faz 

com que cada instância de discurso constitua um centro de referência interno. Esta 

situação vai se manifestar por um jogo de formas específicas cuja função é de 

colocar o locutor em relação constante e necessária com sua enunciação. (Ibdem., 

p.84) (Grifo nosso) 

 

 Constatamos assim que, para Benveniste, a língua é formada por um aparelho formal 

de enunciação que, nesse contexto, fica à disposição da intenção de um determinado 

interlocutor. Dessa forma, a referenciação é mediadora da relação entre o locutor e o 

enunciado. Ainda para esse autor, na perspectiva de ampliar essa questão, a língua é 

concebida como tal no momento da enunciação. Em outras palavras, no instante em que está 

sendo colocada em prática pelos locutores, a língua como sistema comporta a inserção de 

falantes.  

O que nos chama a atenção é a definição mais difundida em seus estudos acerca da 

enunciação, como sendo aquela que põe em funcionamento a língua por um ato individual de 

utilização. Isto é, a enunciação põe em funcionamento a língua mediante um ato de utilização, 

considerando seu funcionamento quando um locutor que enuncia algo a alguém, o qual 

enunciará uma resposta ao primeiro, em um determinado local ou meio para que o ato de 

enunciação aconteça e, por fim, em um contexto de situação.  
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Corroborando essa ideia, Bakhtin (2006), considera que a língua/linguagem, nesse 

contexto, e por extensão a enunciação, é fundamentalmente dialógica, justamente por 

considerar a enunciação do outro essencial para a existência da língua. Para ele, essa questão 

está associada ao fato de que  

a verdadeira substância da língua não é um sistema abstrato de formas linguísticas 

nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 

produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua. O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, 

senão uma das formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas 

pode-se compreender a palavra „diálogo‟ num sentido amplo, isto é, não apenas 

como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. (BAKHTIN, 2006, p. 125) 

 

Nessa linha de pensamento, os sujeitos envolvidos no processo de interação 

manifestam-se através de enunciados, considerando assim tudo aquilo que é sumariamente 

dito em um processo de enunciação concreta. Logo, o discurso e o enunciado estão, nessa 

perspectiva, interligados, mas, sobretudo, interdependentes, pois se entende o enunciado como 

elemento inerente ao discurso, justamente por constituir sua noção fundamental.  

 

2. 1 As noções de discurso 

A conceituação do termo “discurso” é ampla e variada, não existindo uma 

conceituação única ou mesmo universal, para o emprego do termo. Diante dessa variabilidade, 

o discurso pode ser entendido, em um determinado contexto, como ato de falar ou discursar 

para um determinado público; por outro lado, existem outras possibilidades de emprego, em 

que o discurso pode ser compreendido como uma ideologia particular (um uso mais específico 

ou restrito), como o discurso acadêmico ou o discurso político. Em outras palavras, mediante 

a concepção de linguagem que se tenha, o uso do termo permite uma pluralidade de emprego 

que compreende, de certo modo, as esferas sociais que os indivíduos estão inseridos.  

Nas ciências da linguagem, a noção do termo “discurso”, além de ser empregada de 

acordo com teorias específicas, como o domínio discursivo ou a análise do discurso, também 

pode ser entendido como um sintoma de uma modificação de nossa maneira de conceber a 

linguagem. Nesta última abordagem, o discurso é uma organização situada para além da frase: 

o discurso é orientado, é uma forma de ação, é interativo etc. Salientamos que diante da 
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variedade de conceitos de discurso e das múltiplas abordagens teóricas, nossa intenção em 

discuti-lo, com base em diversas perspectivas, não é esgotar o tema. Pretendemos apenas 

situá-lo, para fins deste trabalho, em um contexto que nos permita defini-lo, para que 

possamos alcançar nossos objetivos na concretização desta pesquisa.  

Para melhor compreender essa noção, recorremos a Maingueneau (2001), que estuda a 

noção de discurso nas ciências da linguagem, objetivando “proliferar o termo discurso. [...] 

Emprega-se tanto no singular (o domínio do discurso, a análise do discurso etc) quanto no 

plural (cada discurso é único, os discursos se inscrevem em contextos etc), conforme ele se 

refira à atividade verbal em geral ou a cada evento de fala” (MAINGUENEAU, 2001, p. 52) e 

completa dizendo que  

[...] a noção de discurso é muito utilizada por ser o sintoma de uma modificação em 

nossa maneira de conceber a linguagem. Em grande parte, essa modificação resulta 

da influência de diversas correntes das ciências humanas reunidas frequentemente 

sob etiqueta da pragmática. (MAINGUENEAU, 2001, p.52).  

 

É nesse contexto da pragmática
22

 que temos uma ampla visão da noção de discurso e, 

por consequência, da relação com os textos e de seus respectivos contextos de atuação, 

fazendo referência à atividade verbal e aos seus eventos de fala. Partindo desse princípio e na 

perspectiva da atividade enunciativa, devemos observar a relação existente entre discurso e 

texto, justamente no tocante aos aspectos de complementaridade e, em última instância, a de 

não distinção de forma rígida entre ambos. Nessa direção, Coutinho afirma: “trata-se de 

„reiterar a articulação entre o plano discursivo e textual‟, considerando o discurso com o 

„objeto de dizer‟ e o texto como o „objeto de figura‟” (Coutinho
23

, 2004, p. 29).  

 

 

 

 

                                                             
22 A pragmática  analisa o lado concreto da linguagem considerando a influência do contexto comunicacional e 

como os usuários e usuárias de uma língua a usam em sua prática linguística, bem como estuda as condições que 

governam essa prática.  

23
 Antónia Coutinho (2004). Schematisation (discursive) et disposition (textuelle). In: Jean-Michel Adam; Jean-

Blaize Grize & Magid Ali Bouacha (orgs.). Texte et discours: catégories pour l´analyse. Dijon: Editions 

Universitaires de Dijon, pp. 29-42.  
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FIGURA 1 – Diagrama das práticas discursivas 

 
Fonte: Jean-Michel Adam. 1999,p. 39 

 

A noção de discurso, segundo os valores clássicos em Linguística, conforme o 

Dicionário de Análise do Discurso deve ser situada em alguns contextos, por exemplo, como 

uma unidade linguística formada por uma sucessão de frases” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2008, p. 168). Nessa perspectiva, tanto se fala de análise do discurso, de 

gramática do discurso quanto de linguística textual.  

Já na relação discurso e texto, a noção é concebida como “a inclusão de um texto em 

seu contexto” (Charaudeau; Maingueneau, 2008, p. 169). Nesse sentido, levam-se em conta as 

condições de produção e de recepção. Atestando esse pensamento, Adam afirma: “tratar-se de 

uma forma de inclusão do texto num campo mais vasto das práticas discursivas que devem ser 

pensadas na diversidade dos gêneros que elas autorizam e na sua historicidade” (ADAM, 

1999, p.39). 

Por sua vez, Benveniste (1966, p.266) afirma que o discurso “é a língua como 

assumida pelo homem que fala, e na condição de intersubjetividade que só a comunicação 

torna possível”. Em outras palavras, a noção de discurso está mais próxima da noção de 

enunciação. Desenvolvendo essa linha de pensamento, devemos considerar uma relação de 

interdependência entre o discurso e a enunciação, atentando para o enfoque de proximidade.  

Depreendemos, assim, a existência de correntes intelectuais que preferem não 

distinguir de forma rígida a noção entre texto e discurso. Do mesmo modo, podemos concluir 

que o discurso comporta o ato de dizer, de enunciar algo. Além é claro, do contexto social de 

interação. Corroborando essa noção, Santos (2007, p.92), afirma “o discurso pode ser visto 

como „um conjunto de enunciados efetivos‟, quer sejam falados, quer sejam escritos, oriundos 

de uma única formação discursiva”.  
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Consoante esse autor, para compreendermos a noção de discurso exposta, é necessário 

não apenas observar a natureza das palavras usadas, mas, sim, em sentido amplo, observar as 

construções nas quais essas palavras se combinam, justamente por determinarem as 

significações que assumem esses termos. A seleção da linguagem na perspectiva das escolhas 

lexicais aponta para o contexto discursivo pretendido.  

 

2. 2 A noção de texto  

O texto, em linhas gerais, pode ser entendido como sendo um tecido de palavras 

organizadas, dotado de certo sentido e significado, materializados por enunciadores. Por parte 

das Ciências Humanas e, em especial, da Linguística de Textos, a noção de texto, em sentido 

amplo, é estabelecida quando se trata de produções orais e escritas, situadas no tempo e 

espaço, dentro de um determinado contexto e seguindo uma estruturação composicional de 

gênero textual ou discursivo.  

Garcez (1998, p. 66) conceitua texto como: “uma unidade linguística, um exemplar 

concreto e único, o produto material de uma ação verbal, que se caracteriza por uma 

organização de elementos ligados entre si, segundo regras coesivas que asseguram a 

transmissão de uma mensagem de forma coerente”. Entende-se, nessa perspectiva, que o texto 

é um evento social ligado a práticas verbais de enunciação, em um dado contexto de produção 

e circulação, com uma carga significativa determinada por seu interlocutor.  

Para a tradição linguística, o texto é composto por unidades lógicas que, entre si, 

estabelecem certo nexo de sentido. Admitindo essa ideia, o texto deve ser considerado como 

um todo indivisível, em que suas partes mantêm uma relação hierárquica entre as ideias e 

com, necessariamente, mínima intenção comunicativa. Outro ponto relevante é a necessidade 

de se reconhecer que um texto, em determinado contexto, para ser entendido plenamente, 

devem-se considerar as situações de produção e construção de sentido. Em outras palavras, 

deve-se atentar para os contextos de ordem histórica e cultural da época de produção, pois só 

assim respeitaremos a produção de sentido gerada, bem como a intenção comunicativa 

pretendida.  
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Em relação à noção de texto, Marcuschi (2008, p. 71) afirma: 

Todos nós sabemos que a comunicação linguística (e a produção discursiva em 

geral) não se dá em unidades isoladas, tais como fonemas, morfemas ou palavras 

soltas, mas sim em unidades maiores, ou seja, por textos. E os textos são, a rigor, o 

único material linguístico observável, como lembra alguns autores. Isto quer dizer 

que há um fenômeno linguístico (de caráter enunciativo e não meramente formal) 

que vai além da frase e constitui uma unidade de sentido.  

 

Corroborando essa linha de pensamento, Maingueneau (2001), afirma que o texto  

“[...] emprega-se igualmente com valor mais preciso, quando se trata de apreender o 

enunciado com um todo, como constituindo uma totalidade coerente. O ramo da 

linguística que estuda essa coerência chama-se precisamente “Linguística de Texto”. 

Com efeito, tende-se a falar em texto quando se trata de produções verbais ou 

escritas, estruturadas de forma a perdurarem, a se repetirem, a circularem longe do 

seu contexto original.” (MAINGUENEAU, 2001, p. 57). 

 

Como o próprio conceito de texto depende das concepções que se tenha de língua e 

sujeito, desconsideramos aqui, neste trabalho, a concepção de língua como representação do 

pensamento, uma vez que considera o texto como fruto de um produto lógico de uma 

representação mental; e a concepção de língua como código, uma vez que o texto é visto 

como mero produto da codificação de um emissor e, automaticamente, decodificado por um 

receptor, conforme Koch (2002). Adotaremos, para os fins pretendidos, a concepção 

“interacional da língua”, pois o sentido de um texto é construído na dialógica interação entre 

texto-sujeitos (KOCH, 2002, p.17). 

Assim, admitindo a concepção dialógica da língua, o texto é entendido como o lugar 

de interação, de intensa participação e coparticipação entre os vários sujeitos ativos, por um 

lado, constroem e, por outro, são construídos, como atores dos seus papéis sociais. Isto é, o 

texto comporta em si uma atividade altamente complexa de interação e de constituição de 

sentido, considerando, para isso, a concepção interativa que relaciona a língua, o sujeito e o 

texto. Dessa forma, os sujeitos não são passivos na perspectiva de captar o que está dito no 

texto ou pelo texto, mas, sim, sujeitos que utilizam diversas estratégias de conhecimento 

(conjunto de saberes) para a construção de sentido. O texto, por sua vez, é o lugar onde essa 

interação dos enunciadores e coenunciadores acontece e se materializa.  
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Segundo Koch (2002, p. 17), já na concepção interacional (dialógica) da língua,  

“[...] na qual os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, o texto passa a 

ser considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos 

que – dialogicamente – nele se constroem e são construídos. Desta forma há lugar, 

no texto, para toda uma gama de implícitos, dos mais variados tipos, somente 

detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto sociocognitivo dos 

participantes da interação.”  

 

Nessa perspectiva concebida nos estudos da autora, a interação social por intermédio 

da língua caracteriza-se, de maneira fundamental, por meio da argumentatividade. Com base 

no discurso – ação verbal atribuída de intencionalidade - o homem, como sujeito social, é 

dotado de vontade e de razão e, por isso, tenta influir sobre o comportamento do outro. Em 

outras palavras, nessa concepção, os participantes, via discurso, realizam sua intencionalidade 

por meio da ação verbal e, com isso, tentam influir sobre o outro.  

 

2.3 A linguística de texto e a análise textual dos discursos 

 

Diante dos limites práticos deste trabalho e sem pretensões de esgotar a temática da 

Linguística Textual, tecemos algumas breves considerações. Os estudos que envolvem a 

linguística de texto no Brasil são relativamente recentes, datado por volta da década de 1980, 

do século XX. Em linhas gerais, constitui-se basicamente de duas formas: produção e 

compreensão de textos orais e escritos. Em sentido estrito, a linguística de texto, doravante 

LT, compreende um conjunto de ações linguísticas dentro do universo do texto. Para 

Marcuschi (2008, p. 73), a LT pode ser definida como “o estudo das operações linguísticas, 

discursivas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção e processamento 

de textos escritos ou orais em contextos naturais de uso”. Isso posto, a LT defende que a 

língua funciona em unidades de sentido constituídas de texto.  

A argumentação principal da linguística de texto é que o funcionamento da língua 

ultrapassa os limites das unidades isoladas. Ampliando essa noção, Marcuschi afirma: “A LT 

parte da premissa de que a língua não funciona nem se dá em unidades isoladas, tais como os 

fonemas, os morfemas, as palavras ou as frases soltas” (MARCUSCHI, 2008, p.73). 

Observando tanto o pensamento do autor quanto os primeiros autores na área, percebe-se 
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nitidamente que, nos primórdios dos estudos, relacionava-se a linguística de texto a uma 

gramática de texto, pensamento esse superado ao longo do tempo.  

Ainda para o autor, a LT “configura uma linha de investigação interdisciplinar dentro 

da linguística e como tal exige métodos e categorias de várias procedências” (MARCUSCHI, 

2008, p.74). A LT, para esse estudioso, está inserida na grande área da linguística e o desafio 

é como e onde situar o texto nos estudos linguísticos.  

 

Para tentar responder a essa questão, dentro de inúmeras perspectivas, Marcuschi 

afirma:  

Não há dúvida de que a LT situa-se nos domínios da linguística e lida com fatos da 

língua, além de considerar a sociedade em que essa língua se situa. A LT opera com 

fatos mais amplos que a linguística tradicional. Contudo, quando se faz uma análise 

textual, deve-se ter em mente que os aspectos estritamente linguísticos, tais como a 

fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica, são imprescindíveis para a 

estabilidade textual.  

(Marcuschi, 2008, p. 75)  

 

Considerando esse postulado, sabemos que, na LT, a língua em seu uso não tem 

autonomia sintática, semântica nem cognitiva, justamente por ser um evento / ação que ocorre 

na forma de linguagem presente em contextos comunicativos. Entendemos que essa reflexão 

nos leva a considerar a língua de forma não autônoma, mas sim em seu caráter de 

funcionamento efetivo.  

Aprofundando e revisitando os estudos que envolvem a linguística, devemos, também, 

de forma breve, salientar o embricamento das correntes teóricas de linguística de texto e da 

análise de discurso que, ao longo da história, não apresentam as mesmas origens 

epistemológicas.  

 A evolução teórica é evidente entre as obras Élements de linguistique textuelle 

(ADAM, 1990) e Linguistique textuelle: des genres de discours aux textes (ADAM, 1999). 

Nos postulados de Adam (1990), pregava-se a descontextualização e, ao mesmo tempo, a 

dissociação entre texto e discurso. Com a evolução dos estudos, Adam (1999), o autor 

abdicou dessa descontextualização e dissociação, fazendo, assim, um (re)posicionamento 

teórico e metodológico.  
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Embasando essa noção e aprofundando ainda mais os estudos, Adam afirma: “Apesar 

de as duas nascerem nos anos 1950, a linguística de texto e a análise de discurso não têm a 

mesma origem epistemológica nem a mesma história” e completa dizendo que “a evolução 

teórica metodológica mais importante veio da renúncia à descontextualização e à dissociação 

entre texto e discurso que meu ensaio de 1990 ainda preconizava” (Adam, 2011, p. 24). Ainda 

nessa perspectiva, o autor acaba contrariando as teorias de análise de discurso francesa 

(ADF), quando rejeita o contexto e as condições de produção do discurso, bem como não 

considera a ideia de sujeito assujeitado.  

Ainda nesse sentido, Adam afirma:  

 
Misturam-se, então, os dados do ambiente linguístico imediato (cotextuais) e os 

dados da situação extralinguística. Não se pode esquecer que não temos acesso ao 

contexto como dado extralinguístico objetivo, mas somente a (re)construções pelos 

sujeitos falantes e/ou por analistas (sociólogos, historiadores, testemunhas, filólogos 

ou hermeneutas) (ADAM, 2011, p. 52).  

 

Nessa direção, do ponto de vista (dos estudos) do autor, merece destaque a obra 

intitulada “A linguística Textual: uma introdução à análise textual dos discursos”, na qual 

Adam (2011) evidencia aspectos relevantes, por meio de análises empíricas e da formulação 

da teoria em questão, acerca das operações de textualização que asseguram a possibilidade de 

dizer. A referida obra apresenta uma abordagem inovadora, em que o referencial teórico-

metodológico objetiva pensar o texto e o discurso em novas categorias de análise, situando, 

assim, indubitavelmente a linguística textual no quadro mais amplo da análise do discurso.  

A obra trata sob a ótica de uma nova abordagem, as noções sobre o texto/discurso que, 

nesses postulados, associam a linguística de texto e a análise de discurso. Associações essas 

que, por outro lado, deixam próximas as duas teorias e, por outro, reconhece que cada uma 

possui suas próprias finalidades específicas e apresentam ao mesmo tempo embasamentos 

teóricos distintos.  

Teorizando sobre esse aspecto, Adam afirma: 

Postulando, ao mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das tarefas 

e dos objetos da linguística textual e da análise de discurso, definindo a linguística 

textual como um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas 

discursivas. (ADAM (2011, p. 43). 
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Em suma, a obra apresenta uma série de reflexões, com base em categorias concretas 

de descrição e de interpretação que redistribuem os papéis entre as ciências dos textos e dos 

discursos. Assim, os postulados tanto de texto quanto de discurso são (re)pensandos e 

redirecionados para um novo quadro teórico.  

De uma forma esquemática, Adam (2011) representa na figura abaixo como se 

distribuem os fenômenos linguísticos, objetos de análise da LT e da AD: 

 

Figura 2 – Esquema 3: Determinações textuais “ascendente” e “descendentes”. 

 

 

Fonte: (ADAM, 2011, p. 43) 

Segundo o autor, o esquema configura os elementos linguístico-discursivos que 

compõem o jogo complexo das determinações textuais. De um lado estão os encadeamentos 

de proposições que constituem o texto (regulações ascendentes) e, de outro, estão às situações 

de interação nos lugares sociais.  

Abaixo, temos os níveis de discurso e textuais.   
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FIGURA 3 - Esquema 1 (adaptado de Adam, 2008, p. 61)  Níveis da análise de 

discurso e níveis da análise textual. 

 

Fonte: (PASSEGGI et al., 2010, p. 265).  

 

Para teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da 

unidade de grande complexidade que constitui o texto, Adam propõe um esquema de níveis 

ou planos de análise de discurso que constituem as categorias de análise.  

 

2.4. A noção de plano de texto  

Os planos de texto caracterizam-se pela estruturação composicional e sequencial dos 

textos. Nesse entendimento, “desempenham um papel fundamental na composição 

macrotextual do sentido” (ADAM, 2011, p. 258). Com base nesse fundamento, a estrutura 

global do texto é de responsabilidade do plano de texto, pois a forma de ordenação e 

desenvolvimento contribui para a identificação do gênero e compreensão do sentido por parte 

do ouvinte/leitor.  

A importância do plano de texto se dar na medida em que consideramos que os 

encadeamentos de proposições ou períodos não chegam sempre a formar claramente 

sequências completas. Expandindo essa noção e, na mesma linha de pensamento, Adam 

afirma: “o principal fator unificador da estrutura composicional é o plano de texto” (ADAM, 

2011, p. 258).  
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Para o autor, existe uma distinção entre os planos de texto convencional (fixos), ou 

seja, estabilizado pelo estado histórico de um gênero ou subgênero de discurso (Cf. ADAM, 

2011, p. 258) e os planos de texto ocasionais (Cf. ADAM, 2011, p. 263).  

Nessa perspectiva, Adam afirma que os planos de texto convencionais/fixos “estão 

disponíveis no sistema de conhecimento dos grupos sociais. Eles permitem construir (na 

produção) e reconstruir (na leitura ou na escuta) a organização global de um texto, prescrita 

por um gênero” (Ibidem, 2011, p. 258). Pense-se, por exemplo, no plano de texto de um artigo 

científico, de um verbete de dicionário, de uma sentença judicial.  

De acordo com as distinções estabelecidas, os planos de texto ocasionais variam 

muito, por isso são mais flexíveis e abertos. Para o autor,  

“A (re)construção de partes ou segmentos que correspondem ou ultrapassam os 

níveis do período e da sequência é uma atividade cognitiva fundamental que permite 

a compreensão de um texto e, para isso, mobiliza todas as informações linguísticas 

de superfície disponíveis” (ADAM, 2011, p. 263). 

 

A esse respeito, pense-se, por exemplo, no plano de texto de um editorial, de um 

discurso político, de peças publicitárias, de uma canção, de uma novela ou de um romance. 

Nessa direção, por serem, geralmente, em relação a um gênero ou subgênero do discurso, 

deslocados, inesperados, são ocasionais.  

Para Adam (2011), o plano de texto evidencia elementos de organização global do 

texto, através de unidades ou blocos hierarquizados que estão ordenados em unidade temática. 

Nessa dimensão, o autor aborda as estruturações composicionais e sequências dos textos, a 

fim de constituir uma unidade textual. Para o autor, essa questão estar associada ao 

entendimento de 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 

macrossegmentação (alíneas e separações marcadas) e nos dados peritextuais 

(entretítulos, mudanças de partes ou de capítulos) (ADAM, 2011, p. 263, grifo do 

autor). 
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Na perspectiva dos constructos teóricos da ATD, a noção de plano de texto se constitui 

com uma subcategoria.  

Partindo do princípio de que compreender um texto significa compreender um todo: 

períodos, segmentos, estrutura sequencial etc, reproduzimos abaixo a figura n. 4 no intuito de 

compreende o conjunto de ligações de alto nível que asseguram a complexidade da 

organização textual.  

FIGURA 4 – Ligações textuais 

 

(ADAM, 2011, p. 257).  

2.4.1 O Plano de Texto da Sentença  

O principal elemento unificador da estrutura composicional de textos flexíveis é o 

plano de texto, pois, independentemente de serem fixos ou ocasionais, são de extrema 

relevância, para a configuração e composição final de um texto.  

O plano de texto da sentença apresenta, em linhas gerais, cinco pontos essenciais à 

configuração textual canonizada ao longo da tradição histórica.  

O preâmbulo, parte inicial da sentença, consta dos dados e das informações de 

identificação das partes envolvidas no litígio, bem como da especificação do artigo de lei que 

abrange os partícipes. A ementa, segunda seção do texto da sentença, composta por um 
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resumo das questões chamadas à decisão pelas partes. O relatório, terceira parte componente 

da sentença, é formado por uma síntese, exposição e histórico do processo. Os fundamentos, 

quarta seção da sentença, em que se explicitam as razões de si acolher ou não a tese do autor 

ou do réu. O dispositivo, quinta e última parte da sentença, consta da conclusão do juiz que 

finaliza a lide e aplicando a regra do direito ao caso.  

 

Quadro 6 – Estrutura da sentença judicial  

Sentença 

Abertura – preâmbulo     

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE AUDIÊNCIA 

Processo n°:     0000xxx-xx.xxxx.x.xx.xxxx 

Autor:      Justiça Pública 

Réu:      XXXXX 

Vítima:     YYYYY 

Desenvolvimento do texto - Relatório  
Aos 17 de julho de 2013 nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Foro Regional I -

Santana, na sala de audiências da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra 

mulher Região Norte, presente o MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Bonfietti 

Izidoro, comigo abaixo assinado, instaurou-se audiência de instrução, debates e 

julgamento.  

[...]  

O pedido merece ser julgado procedente. A materialidade está confirmada no laudo de 

exame de corpo de delito de fls. 17 e 56. [...]  

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2012 (fls. 42/43). Devidamente citado, o 

acusado apresentou defesa escrita (fls.85/87) e, não tendo sido hipótese de absolvição 

sumária, foi admitida a instrução (fl.88). É o relatório. 

Desenvolvimento do texto - Fundamentação  

Fundamento e Decido. A ação penal é procedente, pois ao cabo da instrução criminal 

restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime 

descrito na denúncia, mostrando-se firme e segura toda a prova deduzida nesse sentido, 

notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório. A materialidade delitiva está 

consubstanciada no laudo de exame de corpo delito acostado às fl.17.A autoria também 

é indubitável. [...] 

Fechamento - Conclusão  

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal e condeno PAULO SILVA, 

qualificado nos autos, à pena de três (03) meses de detenção, em regime inicial aberto, 

por incursão no artigo 129, “caput” c.c § 9º, do Código Penal, com suspensão da sua 

execução, nos termos da fundamentação. 

[...] 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao E. 

Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal. 
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De acordo com o corpus em análise, o plano de texto da sentença preconiza, 

preponderantemente, três sequências textuais. Na primeira, observamos uma sequência de 

base narrativa, demonstrado: uma situação inicial, um nó desencadeador, uma reação ou 

avaliação, um desenlace (resolução) e uma situação final. Na segunda, de base descritiva, 

apresentando: uma operação de tematização, uma operação de aspectualização, uma operação 

de relação e, por último, uma operação de expansão por subtematização. Na terceira, de base 

argumentativa, mostrando: uma tese anterior, um fato ou dado, uma sustentação ou uma 

refutação (restrição), uma conclusão (nova tese).  

Nessa forma, o plano de texto apresenta minimamente uma estrutura composicional 

fixa ou ocasional, bem como, de acordo com o gênero, uma sequência textual preponderante.  

  

2.5 A sequência argumentativa 

 Os inúmeros estudos realizados por Jean Michel Adam nas áreas de linguística de 

texto envolvem, dentre outros aspectos, a noção da sequência argumentativa e os processos de 

textualização. Esses estudos servem de retomada e de aprofundamento por diferentes 

estudiosos e autores que se dedicam a análise do discurso e à linguística textual no mundo.  

 Com base na análise textual dos discursos, em sentido estrito, a argumentação também 

é entendida como uma sequência textual (mínima ou completa) orientada no sentido de se 

alcançar ou delimitar certas conclusões (Cf. ADAM, 2011). Para fins de contextualização da 

noção de sequência argumentativa, devemos considerar a passagem de um simples período 

argumentativo, encadeado por um conjunto de proposições e conectores argumentativos a 

uma sequência argumentativa mais complexa, como resultado de um raciocínio.  

 Na sequência argumentativa, a argumentação tem como base dois movimentos: um 

primeiro, em que uma tese é demonstrada e justificada, e um segundo, em que se refuta uma 

tese ou certos argumentos de uma tese adversa. 

 Desenvolvendo esse pensamento, Adam (2011, p.234-235) afirma que a estruturação 

da sequência argumentativa apresenta dois níveis: um justificativo e outro dialógico. No nível 

justificativo, é dominada na prática dos conhecimentos colocados. Em outras palavras, 

quando falamos ou escrevemos, escolhemos estrategicamente (intencionalmente) as 

informações a serem apresentadas.  
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O esquema abaixo apresenta todos os elementos da sequência argumentativa mínima.  

Sequência argumentativa prototípica 

Figura 5 – Sequência argumentativa simplificada 

 

Fonte: Adam (2011, p. 233)  

 

O esquema acima é composto por dados e fatos, também chamados de premissas, que 

conduzem ou orientam o pensamento argumentativo a admitir determinada conclusão. Essa 

orientação argumentativa fundamenta-se no movimento de demonstrar-justificar uma tese, e é 

apoiada por um conjunto de procedimentos argumentativos que assumem a forma de 

encadeamentos de argumentos-provas.  

 Para o linguista francês, o esquema de base da sequência argumentativa pode ser 

expandido, considerando, para isso, o princípio dialógico que, em sentido amplo, admite 

possíveis restrições ao desenvolvimento do pensamento argumentativo.  

 Do ponto de vista do nível dialógico, o discurso argumentativo é sempre assentado no 

sentido de estabelecer uma relação com um contradiscurso efetivo ou virtual. Podemos, assim, 

considerar que a argumentação segue certa negociação com o interlocutor ou contra-

argumentador (real ou potencial). Defender uma determinada tese é, nessa linha de 

pensamento, defendê-la contra outras teses.  
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Figura 6 - O esquema 22 é uma proposição de sequência argumentativa prototípica completa.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adam (2011, p.234-235) 

 

 Considerando o nível justificativo, a estratégia argumentativa é estruturada em (P.arg 

1+ P.arg 2 + P.arg 3). Ou seja, denominadas pelos conhecimentos colocados. Já do ponto de 

vista dialógico ou contra argumentativo, a argumentação pretende certa transformação dos 

conhecimentos expostos.  

 Para Adam (2011, p. 233), “Nos dois casos, o movimento é o mesmo, pois se trata de 

partir de premissas (dados e fatos) que não poderiam ser admitidas sem se admitir, também, 

esta ou aquela conclusão-asserção”. Assim, essa passagem de um movimento ao outro é 

garantida por procedimentos argumentativos. Em outras palavras, a garantia é dada por 

“encadeamentos de argumentos-provas que correspondem aos suportes de uma lei de 

passagem ou a micro cadeias de argumentos, ou movimentos argumentativos encaixados” 

(ADAM, 2011, p.233).  

A argumentação é uma atividade discursiva resultante de uma combinação entre 

diferentes componentes que, dentro de uma dada situação comunicativa, e por meio de 

argumentos organizados e estruturados em uma linha de raciocínio, buscam com justificativas 

e com contra-argumentos, influenciar o nosso interlocutor.  

 

 

 



64 
 

CAPÍTULO III: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Um argumento eficaz é aquele que consegue incrementar a 

intensidade de adesão, de modo a desencadear entre os 

ouvintes ação visada (ação positiva ou abstenção), ou de 

modo a pelo menos criar, entre eles, uma disposição para a 

ação, que se manifesta no momento oportuno.  

(Perelman; Tyteca, 2005, p. 50) 

 

 O presente capítulo versar sobre outros trabalhos científicos realizados em algumas 

áreas afins que abordam o gênero sentença judicial e, em especial, a argumentação no 

discurso nesses textos. Assim, nesta parte, contextualizamos algumas noções sobre os 

aspectos argumentativos, bem como revisitamos algumas obras de notáveis relevâncias para 

os estudos argumentativos.  

 Abordamos no que se refere aos processos argumentativos, a necessidade de 

aprofundar o conhecimento sobre a argumentação, antes de dar prosseguimento ao nosso 

trabalho. Portanto, essa revisão bibliográfica aborda os estudos argumentativos nas áreas da 

Psicologia, do Direito e, por fim, da Linguagem em geral. Como ponto de partida, 

observamos que ainda há muito a ser estudado na grande área da linguística de texto.  

 A argumentação tem sido objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento 

humano. Entre os campos científicos, as ciências humanas, em especial, a Sociologia, a 

Filosofia, a Psicologia e o Direito, trazem, dentro de seus limites epistêmicos, inúmeras 

contribuições que ajudam a entender a argumentação. Não menos importante, a Linguística, 

em linhas gerais, como ciência e, principalmente, a análise textual dos discursos, no âmbito da 

linguística de texto, trazem constantemente contribuições aos estudos da argumentação.  

 

3 A teoria dos metaprocessos argumentativos 

 Dentro do universo de inúmeros estudos publicados, o de Leitão (2007) traz, no 

âmbito da Psicologia, um trabalho sobre argumentação e desenvolvimento do pensamento. 

Segundo a autora, a argumentação é um recurso discursivo de intermediação do pensamento 
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reflexivo. Assim, seu estudo defende que a argumentação apresenta uma natureza discursiva 

e, ao mesmo tempo, social, em defesa de um determinado ponto de vista.  

 Com base nessa perspectiva, o pensamento reflexivo é entendido como um processo 

de natureza metacognitiva. Em outras palavras, é componente de um processo autorregulador 

do pensamento. Processo esse que se constitui como objeto do pensamento, quando um 

sujeito toma suas próprias concepções sobre fenômenos do mundo.  

 Na perspectiva de ampliação dessa noção, Leitão (2007), diz que   

a defesa de pontos de vista e a consideração de ideias alternativas criam, no 

discurso, um processo de negociação que possibilita o manejo de divergências entre 

concepções a respeito de fenômenos do mundo (físico ou social). Este processo de 

negociação de diferenças de perspectivas confere à argumentação um potencial 

epistêmico que a institui como recurso privilegiado de constituição do conhecimento 

e de desenvolvimento do pensamento reflexivo (LEITÃO, 2007, p.454) (grifo 

nosso).  

 

 Nessa direção, a estrutura argumentativa é dicotômica. Partindo desse princípio, sua 

organização é composta, de fato, por duas partes, sendo uma de constituição do 

conhecimento, e outra de desenvolvimento do pensamento reflexivo. Mesmo considerando a 

relevância dos estudos argumentativos e do desenvolvimento do pensamento reflexivo, para o 

momento, tendo em vista os objetivos mais imediatos deste trabalho, não discorreremos, de 

forma aprofundada, sobre a teorização da argumentação na grande área da ciência da 

Psicologia.   

 

3.1 Argumentação e reflexão  

 Ao relacionarmos argumentação e reflexão, de acordo com alguns pressupostos 

teórico-metodológicos da Psicologia, constatamos que o embricamento das duas áreas não é 

recente. Teóricos e cientistas como Piaget e Vygotsky desenvolveram vastos trabalhos que 

estudaram a fundo as relações entre argumentação e reflexão do pensamento. Em comum aos 

trabalhos desses pensadores, tem-se a reflexão como uma espécie de processo intimamente 

relacionado às formas argumentativas de comunicação.  

A argumentação, relacionada a essa linha teórica do conhecimento da Psicologia, parte 

da premissa do pensamento como objeto de reflexão. Para realizar as ações discursivas que 
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compõem a argumentação, entende-se a necessidade de reorientar o foco de atenção do objeto 

para fundamentar a defesa de um ponto de vista, sobre determinada ideia. Para isso, é preciso 

reorientar, então, o eixo de atenção do processo de pensamento. Em outras palavras, a 

argumentação é entendida como um processo que permite refletir sobre as concepções de 

mundo e sobre as posições assumidas pelo enunciador.  

Já para Leitão, o  

metaprocesso que possibilita ao indivíduo refletir sobre bases e limites de suas 

próprias concepções sobre o mundo é aqui conceituado como um processo de 

argumentação dirigida para posições assumidas pelo próprio argumentador, ou auto-

argumentação.(LEITÃO, 2007, p. 457).  

 

 A argumentação, nestes termos, na perspectiva de defesa de um ponto de vista, ou na 

reorientação do foco em defesa de uma tese (preposta ou posposta), ou, em último caso, na 

contra argumentação, com base na noção dialógica, reestrutura a base do pensamento 

reflexivo. Nesse contexto, a argumentação situa-se na esfera do semiótico-discursivo.  

 Assim, a argumentação é uma atividade discursiva e social que se realiza pela defesa 

de pontos de vista e a consideração de possíveis restrições/objeções, com o propósito de 

aumentar ou reduzir a aceitabilidade da opinião em questão. Nessa linha de pensamento, 

consumar as ações discursivas que integram a argumentação (justificação de pontos de vista e 

consideração e resposta a posições contrárias) significa instituir o próprio pensamento como 

objeto de reflexão. Logo, é o engajamento em argumentação que possibilitará o 

desenvolvimento da reflexão. 

 

3.1.2 Teoria normativa da argumentação de alexy 

 Outra área que traz contribuições aos estudos argumentativos é a ciência do Direito. 

Diferentemente das abordagens na área da Linguagem, a ciência do Direito, na perspectiva da 

Teoria Argumentativa de Robert Alexy, por exemplo, se propõe a postular um método 

interpretativo, em contraponto a uma lógica formal que é exígua para fundamentar os 

enunciados jurídicos. Diante dessa objetivo, a teoria do jurista alemão intenta, como base em 

seus postulados, minimizar essa possível falta existente, justamente por uma subjetividade das 

interpretações a serem procedidas pelos operadores do Direito. Nesse sentido, a teoria da 
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Argumentação Jurídica é, antes de tudo, um método que institui regras de interpretação para a 

interpretação de regras.  

 Teóricos como Viehweg, Hassemer, Rottleuthner e Rödig, reforçam a tese de 

necessidade de formulação de uma teoria que oriente a interpretação das regras no 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, para Alexy (2005), esse problema subjaz o problema 

fundamental da Metodologia jurídica. Assim, para o autor, a teoria da argumentação jurídica 

aqui pode ser entendida como uma 

“[...] extensão e desenvolvimento de muitos pontos mencionados na literatura sobre 

a metodologia jurídica. Não é só Viehweg que acha necessário elaborar “uma teoria 

da argumentação jurídica como retórica inteiramente desenvolvida a atualizada” 

Hassemer fala da necessidade de uma teoria da argumentação jurídica com o “um 

dos mais urgentes desejos da ciência jurídica”. Rottleuthner defende a opinião de 

que “como uma teoria da argumentação” Rödig assinala que “os juízes (não são 

capazes) de decidir... somente com base na capacidade de tirar logicamente 

conclusões válidas.” [...] Está bastante claro que essas áreas existem; menos claro, 

no entanto, é o método de argumentar “racionalmente dentro delas””  (ALEXY, 

2005, p.33).   

  

 Em um estudo mais aprofundado dos postulados de Alexy, percebe-se que, no âmbito 

argumentativo, a solução de casos caracterizados como fáceis deve seguir a lógica formal 

dedutiva. Por outro lado, em casos caracterizados como difíceis, devem-se seguir 

procedimentos e, ao mesmo tempo, a observância de regras mais complexas. Em outros 

termos, Alexy postula uma teoria que procura lançar luz sobre as formas de interpretação 

existente no ordenamento jurídico. Quando as interpretações são bastante subjetivas, a lógica 

formal é insuficiente para justificar os enunciados jurídicos. Neste ponto, o trabalho de Alexy 

objetiva reduzir a subjetividade das interpretações.  

Na formulação de sua teoria, Alexy teoriza sobre a ordem jurídica. Para o autor, todo 

sistema jurídico é organizado consoante o modelo de Direito adotado. Assim, na teoria da 

argumentação jurídica, Alexy inclui, na perspectiva desse sistema, a moral, justamente por 

apresentar a pretensão de correção em seus alcances no universo do direito.  

 Nessa linha de pensamento, Alexy afirma:  

“[...] a segunda via que se abre com a compreensão de que a adição de um nível dos 

princípios ao das regras, não leva, contudo, a um modelo completo de sistema 

jurídico. Os princípios, como as regras, não regulam por si mesmos sua aplicação. 

Se se quer alcançar um modelo adequado de sistema jurídico, então se deve 

acrescentar a estes dois níveis que expressam, em relação com a questão da correção 

da decisão, o lado passivo do sistema jurídico, outro lado ativo referente a esta 

questão. Aos níveis das regras e dos princípios, devem certamente complementar-se 
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com um terceiro, a saber, com uma teoria da argumentação jurídica, que diz como, 

sobre a base de ambos os níveis, é possível uma decisão racionalmente 

fundamentada.” 

(ALEXY, 1993
24

, p. 19-20).  

 

 Com a teoria normativa da argumentação, Alexy busca minimizar as vaguezas 

existentes em algumas fundamentações no processo de formulação e constituição do 

raciocínio jurídico. Em sua obra, o autor racionaliza e defende um método que põe a 

disposição uma série de procedimentos que visam instaurar regras de interpretação para 

análise e compreensão de textos argumentativos.  

 

3.1.3 A teoria argumentativa na fundamentação do julgamento  

Como vimos até então, a teoria da argumentação jurídica procura, de forma 

pragmática, estabelecer procedimentos de análise que permitam atenuar as flutuações de 

interpretações no ordenamento jurídico. Para isto, nessa abordagem, o julgamento é entendido 

como fundamento das interpretações.  

Ao refletir sobre  essa questão, Alexy (2005) diz que 

julgamento jurídico U, que se baseie logicamente na formulação das normas de 

direito N1, N2, ..., Nn, cuja validade tenha de ser pressuposta juntamente com os 

axiomas empíricos A1, A2, ... pode ser descrito como justificável. Quando existem 

julgamentos que não seguem logicamente de N1, N2, ... Nn junto com A1, A2 ...An, 

surge a questão de como esses julgamentos podem ser justificados. Esse problema é 

um problema fundamental da Doutrina da Metodologia Jurídica (ALEXY, 2005, 

p.18).   

E, continua: 

Podemos então desistir de buscar um sistema de regras justificatórias e, em vez 

disso, estabelecer um sistema de proposições, dos quais se possa deduzir as 

premissas normativas necessárias para os propósitos de justificação. Obrigatória, no 

entanto, só seria tal justificação de um sistema, no caso de esse sistema se compor 

unicamente dessas proposições, que podem ser derivadas das séries de normas 

pressupostamente válidas. Nesse caso, no entanto, o sistema não conteria quaisquer 

regulamentações que ultrapassassem a série de normas pressupostamente válidas 

(ALEXY, 2005, p.18-19).   

                                                             
24 ALEXY, Robert. “Sistema Jurídico, princípios jurídicos e Razão Prática”. in: Derecho y Razón Práctica, 

México, Distribuiciones Fontamara, 1993, p. 19-20 
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Para uma perspectiva de resolução da problemática, a doutrina da metodologia 

Jurídica deve apresentar regras ou procedimentos metodológicos que evitem ou reduzam o 

impacto da subjetividade na apreciação de casos concretos. Tendo, portanto, por extensão, o 

intuito de evitar o prejuízo à construção do sentido proposto. 

Dentro desse grande contexto, o ato de argumentar na perspectiva da Teoria da 

argumentação jurídica tem por objetivo tornar as decisões judiciais mais racionais, na medida 

em que propõe minimizar a subjetividade das interpretações. Dessa forma, o autor pretende, 

com base em um método de interpretação de regras, subsidiar a construção e reconstrução do 

entendimento por parte dos operadores do direito.  

 

3.1.4 Traços de uma teoria da argumentação jurídica  

 

A teoria de Robert Alexy postula o deslocamento de uma teoria do discurso prático 

para uma teoria do discurso jurídico, pois, em ambas, há uma pretensão de correção das 

proposições normativas introduzidas no discurso. Nesse sentido, prega-se que uma decisão 

pode ser considerada verdadeira ou correta se puder ser o resultado de certas regras para o 

discurso. Regras essas que são determinadas por traços básicos.  

Para Alexy, os traços básicos de uma teoria de argumentação jurídica são 

estabelecidos quando “Os discursos jurídicos se relacionam com a justificação de um caso 

especial de afirmações normativas, isto é, aquelas que expressam julgamentos jurídicos” 

(ALEXY, 2005, p. 218). Para o referido autor, esses traços são compostos por dois aspectos 

distintos da justificação. A justificação interna (internal justification) quando diz respeito à 

questão de se uma opinião segue logicamente das premissas aduzidas para justificá-las e 

externa (external justification) quando se estabelece a correção dessas premissas. Para fins 

deste trabalho, não é nosso objetivo tentar esgotar essa temática. Portanto, faremos apenas 

breves considerações sobre as justificações.  

A justificação interna aborda a questão da lógica interna da decisão, mais 

precisamente, do silogismo de aplicação da norma jurídica vigente. Nessa perspectiva, 

constata-se que, no caso, a decisão segue os princípios da lógica apresentada nas razões da 

fundamentação.  



70 
 

Para o jurista alemão, a justificação externa aborda a questão da fundamentação das 

premissas usadas na justificação interna. Em outras palavras, essa fundamentação, por sua 

vez, é mais ampla e abrange as questões de intepretação até, como forma de alcance, a esfera 

dos elementos jurisprudenciais, das normas vigentes.  

Essas regras visam a garantir a universalização, a clareza e a consideração de 

consequência e, mais do que isso, que possam ser fundamentada racionalmente dentro das 

regras do ordenamento jurídico, instituindo assim parâmetros de interpretação.  

 

3.2 A teoria da argumentação 

Nessa seção, discutiremos sobre a argumentação jurídica/histórica filosófica no 

Direito. Para isso, faz-se necessário recorrermos a algumas obras e, em especial, ao Tratado 

da Argumentação: a nova retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca, justamente por ser obra 

basilar para entender o discurso argumentativo. Nesse sentido, os estudos de Koch (1987, 

2009); Reboul (2004); Perelman (2005) serão de imensa relevância a fim de estabelecer 

relação com a nossa pesquisa.  

Perelman; Tyteca (2005, p. 50) consideram que o ato de argumentar é influenciar por 

meio do discurso a fim de “provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se 

apresentam ao seu assentimento”. Assim, a argumentação é compreendida como um processo 

de diálogo em que um sujeito discursivo age sobre outro sujeito discursivo com vistas à 

aceitação do interlocutor.  

 

3.2.1 A persuasão 

O ato de persuadir apoia-se em argumentos admissíveis e materializa-se por meio de 

diversos caracteres no intuito de alcançar um auditório particular. Para isso, o falante/escritor 

deve considerar em seus discursos as condições sociológicas e psicológicas de seus 

interlocutores, podendo assim, influenciar seus comportamentos.  
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Corroborando essa ideia, recorremos a Koch (1987,p. 20), que afirma: 

Enquanto o ato de convencer se dirige unicamente à razão, através de um raciocínio 

estritamente lógico e por meio de provas objetivas, sendo assim, capaz de atingir um 

“auditório universal”, possuindo caráter puramente demonstrativo e atemporal [...], o 

ato de persuadir, por sua vez, procura atingir a vontade, o sentimento do(s) 

interlocutor(es), por meio de argumentos plausíveis ou verossímeis e tem caráter 

ideológico, subjetivo, temporal, dirigindo-se, pois, a um “auditório particular”. 

(KOCH, 1987, p. 20). 

 

Em síntese, o ato de persuadir, dentro de um conjunto complexo de interação verbal, 

evoca solidariedade do interlocutor, possível ou imaginável, a aceitar a realidade de um 

locutor no processo dialógico. Procurando, assim, convencer os interlocutores a aceitarem um 

determinado ponto de vista.  

Por sua vez, Perelman e Tyteca defendem uma distinção, dentro da teoria da 

argumentação e considerando a conduta de certos auditórios, entre persuadir e convencer, 

mas, por outro lado, admitem a constituição de um limite que, invariavelmente, compreende o 

matiz entre esses termos como sempre impreciso e, automaticamente, delicado. Para os 

autores, persuadir  

é mais do que convencer, pois a convicção não passa da primeira fase que leva à 

ação”  “em contrapartida, para quem está preocupado com o caráter racional da 

adesão, convencer é mais do que persuadir. Aliás, ora essa característica racional da 

convicção depende dos meios utilizados, ora das faculdades às quais o orador de 

dirige. (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 30). 

 

E continuam: 

[...] uma discussão com outrem não é mais do que um meio que utilizamos para nos 

esclarecer melhor. O acordo consigo mesmo é apenas um caso particular do acordo 

com os outros. Por isso, do nosso ponto de vista, é a análise da argumentação 

dirigida a outrem que nos fará compreender melhor a deliberação consigo mesmo, e 

não o inverso (Ibidem, 2005, p. 46). 

 

 Para os autores, o ato de persuadir leva em consideração o outro, como um diálogo 

que visa a gerar uma aceitação ou compartilhamento de certas ideias. A argumentação assim 

não deve ser vista de forma estanque ou isolada, pelo contrário. Nessa forma, o ato de 

persuadir é mais do que convencer. Considerando esse contexto, Perelman e Tyteca afirmam: 

“Propomo-nos chamar persuasiva a uma argumentação que pretende valer só para um 
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auditório particular e chamar convincente àquela que deveria obter a adesão de todo ser 

racional” (Ibidem, 2005, p. 31). 

 

3.2.2 A imagem do orador  

 Com vista ao sucesso da argumentação, dois aspectos devem ser considerados, a saber: 

o orador e o auditório. É impossível pensar argumentação sem considerar o Ethos do orador e 

o papel do auditório.  

 Sobre essa questão, Amossy afirma que: 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para tanto, 

não é necessário que o locutor faça seu auto-retrato, detalhe suas qualidades nem 

mesmo fale explicitamente de si. Seu estilo, suas competências linguísticas e 

enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para construir uma 

representação de sua pessoa. (AMOSSY, 2007, p. 9).  

 

 Na continuação desse raciocínio, o locutor, em seu discurso, efetua uma apresentação 

de si, por meio do que diz, buscando assim a aceitação mediante as escolhas linguísticas e 

estilísticas, bem com valorização externa nos seus atos discursivos. Nessa especificidade, o 

ethos congrega um papel essencial no desempenho iminentemente da linguagem. No contexto 

da enunciação, visando construir a imagem do orador, destacam-se as vozes implícitas e 

explícitas incorporadas em determinado discurso.  

Ainda a esse respeito, Amossy defende a tese de que o orador, em seu discurso, formula uma 

ideia sobre os interlocutores e, com base nisso, constrói sua imagem. Para a autora, no 

momento em que toma a palavra,  

o orador faz uma ideia de seu auditório e da maneira pela qual será percebido; avalia 

o impacto sobre seu discurso atual e trabalha para confirmar sua imagem, para 

reelaborá-la ou transformá-la e produzir uma impressão conforme as exigências de 

seu projeto argumentativo (AMOSSY, 2007, p.125). 

 

 Com base nos pressupostos da autora, entendemos que os argumentos do orador se 

apoiam na crença gerada pelo sua imagem caracterizada pelo seu Ethos, com base nas adesões 

coletivas expostas pelo auditório particular. Assim, a imagem do orador precisa reunir 
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predicados que lhe qualifiquem diante de seus interlocutores no sentido de facilitar uma 

cooperação em torno da argumentação por ele apresentada.  

 Para reforçar a crença dos interlocutores, o estereótipo do Ethos opera função 

preponderante de alinhar o modo de pensar de um auditório e, simultaneamente, gerar a 

aprovação de valores e de saberes partilhados. Assim, o orador, via de regra, adequa sua 

apresentação de si às estruturas coletivas que ele julga interiorizadas e, por conseguinte, 

valorizadas por seu auditório. Ampliando essa questão, Amossy entende que “para todas as 

abordagens que valorizam a eficácia da fala, o ethos não é somente uma postura que 

manifesta o pertencimento a um grupo dominante, ele é uma imagem de si construída no 

discurso que influencia opiniões e atitudes”. (AMOSSY, 2007, p. 142).  

Esses procedimentos, com base em um ethos prévio, influencia a imagem discursiva e 

contribui para a eficácia da argumentação. Logo, consolidam a credibilidade de um orador no 

complexo sistema argumentativo com vista a persuadir seu público. Assim, os referidos 

autores se  propoem à adequação do discurso e do autor em relação ao auditório. 

 

3.2.3 O apreço pela adesão dos interlocutores 

Do ponto de vista do autor (falante/escritor), o auditório constitui razão preponderante 

para produção e circulação de todo e qualquer discurso. Nessa perspectiva, o autor e seu 

discurso procuram atender aos valores, às crenças e, por fim, às expectativas do público na 

obtenção de adesão.  

Para ampliar essa informação, recorremos a Reboul (2004), que afirma: 

 Mas onde está esse auditório e qual seria a sua utilidade para o argumentador? [...] o 

auditório universal poderia ser apenas uma pretensão, ou mesmo um truque retórico. 

Mas achamos que ele pode ter função mais nobre, a do ideal argumentativo. O 

orador sabe bem que está tratando com um auditório particular, mas faz um discurso 

que tenta superá-lo, dirigindo a outros auditórios possíveis que estão além dele, 

considerando implicitamente todas as suas expectativas e todas as suas objeções. 

Então o auditório univesal não é um engodo, mas um princípio de superação, e por 

ele pode julgar a qualidade de uma argumentação (REBOUL, 2004, p.93-94).  

 

Para esse autor, um dos princípios basilares da Retórica é justamente a premissa que o 

orador  nunca está sozinho e sua apresentação sempre, em função dos discursos, será de 

concordância com outros oradores ou em oposição a eles. Portanto, para o sucesso da 
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argumentação, o autor ativará um conjunto de métodos e recursos com vista a persuadir o 

auditório.  

Por sua vez, para ajudar a entender a questão, recorremos, mais uma vez, aos estudos 

de Perelman que situam uma importante consideração no tocante à noção de auditório e ao 

seu limite. O auditório não se limita às pessoas que de fato tiveram, têm ou terão acesso ao 

discurso. Nas reflexões do autor, questiona-se quem acaba constituindo o auditório de um 

orador. Assim, Perelman afirma: “De fato, o auditório, tecnicamente, é o conjunto de todos 

aqueles que o orador quer influenciar mediante o seu discurso” (Perelman, 1977, p. 237).  

Na continuação do raciocínio, Perelman; Tyteca entendem que: 

Enquanto o discurso é concebido em função direta do auditório, a ausência material 

de leitores pode levar o escritor a crer que está sozinho no mundo, conquanto, na 

verdade, seu texto seja sempre condicionado, consciente ou inconsciente, por 

aqueles a quem pretende dirigir-se. (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 7).  

 

Nessa concepção, todo discurso e orador se direcionam a um auditório particular. Não 

podemos imaginar que apenas o discurso é direcionado, desconsiderando, portanto, o orador, 

pois ambos são dirigidos aos interlocutores. Assim, entendemos que os referidos trabalhos 

consideram relevante a participação dos interlocutores no processo de produção textual.  

 

3.2.4 Teoria da argumentação na língua (tal)  

Os trabalhos de Oswald Ducrot e Jean-Claude, por volta dos anos 1980 do século XX, 

lançaram as bases da Teoria da Argumentação na Língua, doravante TAL. De acordo com 

essa teoria, a argumentação está inserida no próprio sistema linguístico, sendo, pois, uma 

teoria de significação em que a orientação argumentativa de um termo corresponde ao seu 

sentido, na medida da boa formação gramatical da sequência permitir se chegar a uma 

conclusão com base no encademanto das proposições admitidas como verdadeiras.  

Em seus postulados teóricos, Ducrot (1989, p.18) afirma: “a argumentação pode estar 

diretamente determinada pela frase, e não simplesmente pelo fato que o enunciado da frase 

veicula. Neste caso, dir-se-á que a argumentação está na „língua‟, nas „frases‟”. Dessa forma, 

a argumentação é o fator essencial para a apreensão do sentido do enunciado, sendo que esse 

sentido está inscrito na língua. 
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Outros teóricos, também admitem a noção de que a argumentação estar inserida na 

língua e, portanto, no próprio sistema linguístico. Para Koch (2000), a argumentação é  

[...] uma atividade estruturante do discurso, pois é ela que marca as possibilidades de 

sua construção e lhe assegura a continuidade. É ela a responsável pelos 

encadeamentos discursivos, articulando entre si enunciados ou parágrafos, de modo 

a transformá-los em texto: a progressão do discurso se faz, exatamente, através das 

articulações da argumentação (KOCH, 2000, p. 159). 

 

Nessa direção, a linguagem é entendida como uma forma de ação social, constituída 

de intencionalidade, transmissora de ideologias e caracterizada pela argumentatividade de 

forma explícita ou implícita. Na continuação dessa linha de pensamento, Koch afirma: “A 

argumentatividade permeia todo o uso da linguagem humana, fazendo-se presente em 

qualquer tipo de texto e não apenas naqueles tradicionalmente classificados como 

argumentativos” (KOCH, 2011, p. 60).  

Ampliando e corroborando esse contexto, Ducrot, na teoria da argumentação na 

língua, considera, em seus pressupostos, apenas a atividade verbal – ato que utiliza a fala para 

crer ou fazer crer. Em síntese, o eixo central de seus postulados considera que a argumentação 

linguística constitui-se pela coordenação encadeada de duas proposições ou parágrafos A 

(argumento) e C (conclusão) articulados explícita ou impliciatamente por conectores como 

“então”, “portanto” e “em consequência”.  

Na figura 7 abaixo, temos a representação simplificada do esquema da teoria da 

argumentação na língua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A (argumento) - Proposição 

Portanto - Conector 

C (conclusão) - Proposição 
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Nessa perspectiva da Teoria, Ducrot busca postular que, na maioria das vezes, as 

frases apresentam argumentatividade, pois nos orientam a ascender certas conclusões, com 

base no sentido presente em morfemas, elementos determinadores da força argumentativa de 

um enunciado. Assim, a força argumentativa de um enunciado A deve ser definida como um 

conjunto dos enunciados C1, C2... etc. que podem aparecer como conclusões de A.  

 Para a TAL, a língua é, em essência, de natureza argumentativa, e o sentido, na 

perspectiva de sua formulação e independentemente da informatividade veiculada pelos 

enunciadores, é tecido na construção de encadeamentos discursivos.  

 

3.2.5 A teoria dos topoi argumentativos 

Correspondendo à segunda etapa dos estudos ducrotianos, a teoria dos Topoi 

argumentativos é uma reformulação teórica que procura cobrir a insuficiência da teoria da 

argumentação na língua, buscando assim descrever os sentidos dos enunciados. Na verdade, 

trata-se de um marco evolutivo nesses estudos.  

Conforme Ducrot (1989), o topos, como também é chamado, possui três 

características. Na primeira dela, o topos é tratado como universal. O princípio argumentativo 

utilizado precisa ser partilhado pelos interlocutores ou que são apresentados como se fossem 

compartilhados por uma determinada coletividade. A segunda trata de um topos com noção 

generalizada, justamente por não apenas considerar o momento em que se fala, pois pode se 

utilizar em “uma infinidade de situações análogas” (DUCROT, 1998, p. 104). Por fim, a 

terceira, que atribui a um topos uma natureza gradual, característica que permite a passagem 

para a conclusão, o que quer dizer que os topoi relacionam duas escalas, tal que o movimento 

em uma delas implica movimento também na outra, e a direção do movimento de uma 

condiciona a direção do movimento da outra. Sendo assim, “ao se percorrer uma das escalas, 

percorre-se também a outra” (DUCROT, 1989, p.26), quer na mesma direção, quer em 

direções opostas. 

Em relação à teoria do Topos, Ducrot afirma que esse princípio se aplica ao “valor 

argumentativo dos elementos semânticos, ou ainda, em termos de polifonia, dos pontos de 

vista argumentativos atribuídos aos enunciadores” (DUCROT, 1989, p.27). Em outras 

palavras, o Topos é um fundamento argumentativo que, em suas bases, garante a passagem de 

um argumento a uma conclusão e vice-versa. Para o referido autor, o argumento e a conclusão 
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se constituem reciprocamente, sendo que o sentindo de um argumento é determinado na 

proporção pelo sentido da conclusão.  

 

Ressignificando e justificando essa ideia, Plantin ressalta que 
 

“A palavra topos é tomada de empréstimo à língua grega e corresponde ao latim 

locus communis, de onde provém o português lugar comum. Fundamentalmente, um 

topos é (a) um elemento de uma tópica, sendo uma tópica uma heurística
25

, uma arte 

de coletar as informações e de fazer emergir argumentos; (b) por especificação de 

(a), um um esquema discurso característico de um tipo de argumento” (PLANTIN, 

2008, p. 53).  

 

Em síntese, a teoria dos topoi situa os estudos argumentativos no campo nuclear dos 

enunciados, na medida em que o responsável pela possibilidade de conclusões, idênticas ou 

antagônicas, não seria um princípio externo à língua, mas, nesse contexto, passa a ser um 

princípio convocado pelo enunciado: o topos.  

 

3.2.6 A teoria dos blocos semânticos (TBS) 

A teoria dos blocos semânticos constitui-se como uma nova configuração teórica, uma 

espécie de aperfeiçoamento da teoria da argumentação na língua. Essa teoria é resultados dos 

trabalhos desenvolvidos por Marion Carel, que consequentemente trouxe um aprimoramento 

dos estudos postulados por Ducrot e Anscrombre.  

 

Comprovando o aperfeiçoamento dos estudos, Ducrot afirma: 

Na parte crítica da minha exposição, me apoiarei numa teoria linguística que 

desenvolvo há muitos anos, com Claude Anscombre, a teoria chamada de 

argumentação na língua, e mais precisamente na forma nova dada a essa teoria 

pelos trabalhados recentes de Marion Carel, forma que ao mesmo tempo explicita e 

radicaliza as ideias que Jean-Claude Anscombre e eu havíamos apresentado 

(DUCROT, 2009, p. 21-22).  

                                                             
25 Segundo o dicionário eletrônico Michaelis, Heurístico significa método de ensino que consiste em que o 

educando chegue à verdade por seus próprios meios. 
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Trata-se de uma terceira etapa da teoria da argumentação na língua. Nessa etapa, há, 

de fato, um deslocamento do objeto de descrição. Em vez de se considerarem seus 

constituintes, focalizam-se os próprios encadeamentos argumentativos. Os pressupostos da 

teoria dos blocos semânticos fundamentam que a argumentação não está definida, como 

defendia anteriormente, na passagem do argumento para uma conclusão, mas sim na 

interdependência nos sentidos dos segmentos de enunciados que expõem uma totalidade e 

geram um bloco semântico com unidade de sentido.  

Nessa direção, Ducrot afirma: 

Assim, para nós, há encadeamentos argumentativos na própria significação das 

palavras e dos enunciados com os quais o discurso é feito. Nessas condições, toda 

palavra, tenha ela ou não alcance persuasivo, faz necessariamente alusão a 

argumentações. O que mostra no mínimo que não há elo privilegiado entre a 

argumentação retórica e a argumentação linguística (DUCROT, 2009, p.23).  

 

Considerando os encadeamentos argumentativos e, em sentido último, os enunciados 

em que o discurso é constituído, Ducrot destaca justamente os sentidos que essas unidades 

apresentam. Assim, o autor afirma: “o sentido de uma entidade linguística é ou de evocar um 

conjunto de discursos ou, se ela tem função puramente combinatória, de modificar os 

conjuntos de discursos associados a outras entidades. Só o discurso é, portanto, doador de 

sentido” (DUCROT, 2002, p.7).  

A TBS considera que o argumento e a conclusão formam um bloco semântico, 

justamente porque o sentido, nessa concepção, só pode ser composto pelos dois segmentos 

admitidos juntos. Nessa teoria, admitir qualquer forma de separação desses segmentos é 

admitir também a não formação dos blocos semânticos. Assim, o sentido do argumento 

determina o sentido da conclusão, bem como o sentido da conclusão define o sentido do 

argumento.  

Então, conexões argumentativas são dois segmentos conseguintes do discurso que 

estabelece uma relação de reciprocidade semântica. Em outras palavras, é constituído de uma 

unidade semântica que não se pode decompor intitulada bloco semântico. Para a Teoria dos 

Blocos Semânticos o que interessa é a relação argumentativa estabelecida nos discursos. Em 

outras palavras, procura descrever a argumentação sem fazer intervirem as propriedades do 

mundo. Nesse sentido, essa teoria é distinta da Teoria dos Topoi.  
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3.3 A argumentação como interação social por intermédio da língua 

Na área dos estudos linguísticos do texto, a argumentação, em sentido amplo, está 

inserida no uso efetivo da linguagem. Nesse contexto, devemos admitir a noção de que a 

argumentação é parte estruturante do discurso, pois se observarmos as operações 

argumentativas, bem como as articulações encadeadas dos enunciados, reconheceremos a 

progressão argumentativa como um dos fatores basilares que compõem um texto e, até 

mesmo, a construção de sentido, na perspectiva semântica. Dessa forma, fica evidente a 

argumentação ou a argumentatividade como elemento estruturante dos textos e dos discursos 

que compõem as práticas discursivas dos mais variados sujeito sociais nas suas relações 

interpessoais do dia a dia.  

 Nesse contexto, a argumentação é conceituada, em linhas gerais, como ato ou efeito de 

argumentar. Certo conjunto de ideias, fatos que constituem os argumentos que levam ao 

convencimento ou conclusão de algo ou de alguém. No desenvolvimento do discurso, 

corresponde aos recursos lógicos, como silogismos, paradoxo etc., geralmente acompanhados 

de exemplos que induzem à aceitação de uma tese e à conclusão geral e final.  

 Nesse sentido, entendemos que a argumentação se faz presente, em maior ou menor 

grau, nos textos orais e escritos que encontramos no nosso cotidiano. Ao nos apropriarmos 

dos recursos linguísticos por meio da língua, interagimos por meio de palavras, expressões, 

intenções comunicativas, escolhas lexicais e discursivas. Portanto, a interação, via de regra, 

contém uma argumentatividade. Nesse sentido, Koch afirma:  

A interação social por intermédio da língua caracteriza-se, fundamentalmente, pela 

argumentatividade. Como ser dotado de razão e vontade, o homem, constantemente, 

avalia, julga, critica, isto é, forma juízo de valor. Por outro lado, por meio do 

discurso – ação verbal dotada de intencionalidade – tenta influir sobre o 

comportamento do outro ou fazer com que compartilhe determinadas de suas 

opiniões (KOCH, 2002, p.17). 

 

 Nessa abordagem, a argumentação no sentido de provocar a adesão dos espíritos na 

defesa de uma determinada tese comporta, em seus fundamentos, certa ideologia em seu 

discurso.  

 A falta de neutralidade, na perspectiva da argumentação na linguagem, ocorre na 

seleção lexical e, ao mesmo tempo, na seleção das opiniões. Ao examinar a questão da 

neutralidade dos discursos, sabemos que tratar-se de “apenas um mito: o discurso que se 
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pretende ´neutro´, ingênuo, contém também uma ideologia – a da sua própria objetividade”  

(KOCH, 2002, p.17).  

 A ação de argumentar, nessa perspectiva interacional, consiste em uma prática linguística 

fundamental, justamente porque todo e qualquer discurso apresenta em si uma ideologia. Portanto, 

nenhum argumento, como também nenhuma ideologia tende a ser imparcial, justamente porque a 

palavra apresenta em si uma carga de valor e de sentido que nos direciona, em situação de enunciação, 

a uma posição determinada no discurso.  

 

3.3.1 As marcas linguísticas da argumentação 

 A obra intitulada “Argumentação e linguagem”, de Ingedore Koch, teoriza sobre as 

marcas linguísticas da argumentação como sendo “relações que se estabelecem entre o texto e 

o evento que constitui a sua enunciação” (KOCH, 2002, p.33). Nesse sentido, a autora 

disponibiliza um conjunto de categorias de análise, permitindo, assim, que os analistas 

realizem uma série de procedimentos de leitura e de análise das estruturas argumentativas.  

Para a autora, as marcas linguísticas da argumentação são as seguintes: 

 Pressuposição; 

 As marcas de intenções, explícitas ou veladas, que o texto veicula; 

 Os modalizadores que revelam sua atitude perante o enunciado que produz; 

 Os operadores argumentativos, responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, 

estruturando-os em textos e determinando a sua orientação discursiva; 

 As imagens recíprocas que se estabelecem entre os interlocutores e as máscaras por 

eles assumidas no jogo de representações.  

 Para o propósito imediato desta pesquisa, focamos a metodologia em categorias de 

análises voltadas para o estudo das marcas linguísticas da argumentação, considerando que 

estas estabelecem as relações entre o texto e o evento que constitui a sua enunciação (KOCH, 

op. cit). Assim, dentre as várias marcas linguísticas existentes, dentre aquelas apontadas pela 

autora, escolhemos as pressuposições, os operadores argumentativos, as “orações” 

modalizadoras e a argumentação e a autoridade polifônica.  
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3.3.2 As pressuposições  

 Na grande área da linguística de texto, os estudos da pressuposição apresentam 

divergências quanto à própria noção de pressuposição a ser admitida. Como nosso objetivo 

não é esgotar e aprofundar demasiadamente esse assunto, nos alinhamos, aqui, as correntes 

teorizadas por Koch (2002).   

 Segundo Koch (2009), “[...] a noção de pressuposição constitui uma das noções 

basilares de toda a obra de Ducrot”. A partir da década de 1960 até os estudos da década 

1970, inúmeras reformulações marcaram os estudos desse autor nessa área. Atualmente, para 

Ducrot, a pressuposição passa a ser considerada como parte componente do sentido, pois faz 

aparecer todo e qualquer dispositivo de convenções e leis no interior da língua, que deve ser 

entendido como regulador ou mediador do debate dos indivíduos. Em outras palavras, a 

pressuposição é um ato de linguagem particular, e os pressupostos são os conteúdos 

semânticos visados.  

 Ducrot acredita que a pressuposição é pertencente ao universo comum entre 

interlocutores ou personagens que dialogam, sendo, dessa forma, componente da organização 

interna dos enunciados. Defende ainda que a pressuposição é um ato de informar. Em seus 

estudos, o autor afirma que “[...] pressupor não é dizer o que o ouvinte sabe ou pensa que ele 

sabe ou deveria saber, mas situar o diálogo na hipótese de que ele já soubesse” (Ducrot, 1977, 

p. 77). Nesse contexto, é evidente a noção de compartilhamento das informações por parte dos 

participantes do ato comunicativo.  

 Ampliando a noção de pressuposição, Ducrot (1987) diz que:  

  

“Se o posto é o que afirmo, enquanto locutor, se o subentendido é o que 

deixo meu ouvinte concluir, o pressuposto é o que apresento como 

pertencendo ao domínio comum das duas personagens do diálogo, como o 

objeto de uma cumplicidade fundamental que liga entre si os participantes do 

ato de comunicação. Em relação ao sistema de pronomes poder-se-ia dizer 

que o pressuposto é apresentado como pertencendo ao “nós”, enquanto o 

posto é reivindicado pelo “eu”, e o subentendido é repassado ao “tu” 

(DUCROT, 1987, p.20). 

 

Ducrot recorre à conceituação da ação jurídica e do ato jurídico a fim de expor melhor 

seus fundamentos. A ação é entendida como toda atividade de um indivíduo quando 

caracterizada de acordo com as modificações que ela traz, ou quer trazer ao mundo. A ação 



82 
 

jurídica, nesse contexto, é a atividade que se caracteriza por uma transformação das relações 

legais existentes entre os indivíduos concernidos. E, por último, o ato jurídico é um caso 

particular de ação jurídica em que se considera a transformação das relações legais como 

efeito primeiro da atividade e não como consequência de um efeito logicamente ou 

cronologicamente anterior. Ducrot acrescenta, com base nessas características, que a 

pressuposição apresenta a natureza coesiva como condição de coerência, justamente pela 

relação de encadeamentos dos enunciados e, com isso, define o ato de pressuposição como 

sendo um ato ilocucionário.  

 

Para explicar esse encadeamento de enunciados, Ducrot afirma que: 

Pressupor um certo conteúdo é colocar a sua aceitação como condição ulterior do 

diálogo. É por essa razão que o ato de pressupor é um ato jurídico e, portanto, 

ilocucionários, pois, ao realizá-lo, transformam-se imediatamente as possibilidades 

de fala do interlocutor, ou seja, modifica-se o seu direito de falar. A recusa dos 

pressupostos leva à rejeição do diálogo oferecido pelo falante no momento em que 

fala. (DUCROT, 1977, p.101) 

 

 A pressuposição apresenta um papel importante para todo e qualquer discurso, 

exatamente por ser, no nível fundamental da língua, um dos fatores constitutivos do sentido 

dos enunciados. Seu fundamento maior é ser um ato de linguagem particular pertencente à 

organização interna dos enunciados, e responsável pela coesão ou manutenção dos 

encadeamentos, sendo, assim, reguladora dos debates dos indivíduos.  

 

3.3.3 Os operadores argumentativos  

 Oswald Ducrot, ao postular os princípios básicos da Semântica Argumentativa, 

delineou os domínios de uma visão argumentativa da gramática: os operadores 

argumentativos. Baseando-se nos pressupostos de Ducrot, Koch (2002, p.102) afirma que “a 

argumentatividade não constitui apenas algo acrescentado ao uso linguístico, mas, pelo 

contrário, está inscrita na própria língua. Ou seja: que o uso da linguagem é inerentemente 

argumentativo”. Nesse contexto, o uso da linguagem pelo homem é, antes de tudo, 

argumentativo.  

 Os operadores argumentativos ou discursivos são elementos gramaticais responsáveis 

diretamente pela função de indicar a força argumentativa dos enunciados, o sentido para o 
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qual apontam, por meio de um encadeamento consecutivo de orações, de períodos e de 

parágrafos. Nessas perspectivas, os operadores argumentativos convertem os enunciados 

referenciais em premissas das quais podemos chegar a uma conclusão e não a outra, apontam 

o enunciado numa certa direção, tem a pretensão de orientar o interlocutor para certos tipos de 

conclusões. São os operadores argumentativos que permitem o encadeamento dos atos 

ilocutórios, que, como os elos de uma série consecutiva, constituem o discurso.  

 Para reforçar essa informação, recorremos a Koch (1999), que afirma: 

Os encadeadores de tipo discursivo são responsáveis pela estruturação de 

enunciados em textos, por meio de encadeamentos sucessivos, dessa maneira os 

encadeamentos podem ocorrer entre orações de um mesmo período, entre dois ou 

mais períodos e, também, entre parágrafos de um texto: daí a denominação dada aos 

conectores do discurso (KOCH, 1999, p. 65).  

 

 Os conectores argumentativos são dispositivos (locuções subordinativas ou 

coordenativas, conjunções, advérbios, pronomes, preposições etc.) que permitem a conexão 

correspondente de, no mínimo, dois enunciados. De acordo com a função que desempenham, 

são classificados em nove tipos. Para Koch (2004, p. 30-44), são:  

a) Operadores que assinalam o argumento mais forte em uma escala, e que levam ao sentido 

de conclusão: inclusive, até mesmo, até, mesmo, ao menos, pelo menos, no mínimo.  

b) Operadores que somam argumento a favor de uma mesma conclusão: e, também, nem, 

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

c) Operadores que introduzem uma conclusão relativamente a argumentos apresentados em 

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

consequentemente.  

d) Operadores que introduzem argumentos alternativos que levam a conclusões diferentes ou 

opostas: ou...ou, ou então, quer...quer, seja...seja. 

e) Operadores que estabelecem relação de comparação entre elementos, com vistas a uma 

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

f) Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativamente ao enunciado 

anterior: porque, que, já que, pois. 

g) Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias: mas, 

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

h) Operadores que têm por função introduzir no enunciado conteúdos pressupostos: ainda, já, 

agora.  
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i) Operadores que se distribuem em escalas opostas, uma escala para afirmação total, e outra 

para a negação total: um pouco, pouco.  

 

 De acordo com a tradição de ensino de língua materna existente em algumas 

instituições educacionais, os operadores argumentativos são reduzidos, em sua maioria, aos 

estudos dos conectivos e, quando muito, aos estudos dos advérbios, de forma erroneamente 

decorativa. Relegando, assim, a ideia de que boa parte da força argumentativa do texto consta 

na dependência dessas marcas.  

 Portanto, os operadores argumentativos são elementos gramaticais que carregam em si 

uma força argumentativa, por meio de um encadeamento sequencial de enunciados.  

 

3.3.4 As orações modalizadoras  

 Ao estudar a configuração textual das orações modalizadoras, Koch (2002, p. 136) 

objetiva: “proceder ao exame de certas expressões modalizadoras de enunciados”. Para isso, 

toma-se por base uma teoria da linguagem que considera em seus postulados a questão da 

enunciação. Assim, como as orações modalizadoras apresentam configuração oracional, 

estruturadas em torno de um verbo, costumam ser, tanto por gramáticos quanto por linguistas, 

analisadas na relação significativa entre oração principal e oração subordinada.  

 Para a autora, é preciso ressignificar, dentro de uma teoria da linguagem que considera 

a teoria da enunciação, a relação entre o que si denomina ser a oração principal e a 

subordinada. A primeira parte oracional traz em si o que se chama de modalizador. Já a 

segunda, de acordo com esse novo redirecionamento teórico, comporta em si o conteúdo 

proposicional. Para Koch, “consideram-se modalizadores todos os elementos linguísticos 

diretamente ligados ao evento de produção do enunciado e que funcionam como indicadores 

das intenções, sentimentos e atitudes do locutor com relação ao seu discurso”. (KOCH, 2002, 

p.136). 

Ainda de acordo com a autora, estes elementos: 

caracterizam os tipos de atos de fala que deseja desempenhar, revelam o maior ou 

menor grau de engajamento do falante com relação ao conteúdo proposicional 

veiculado, apontam as conclusões para as quais os diversos enunciados podem servir 

de argumento, selecionam os encadeamentos capazes de continuá-los, dão vida, 
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enfim, aos diversos personagens cujas vozes se fazem ouvir no interior de cada 

discurso (Ibidem, p.136). 

 

 Considerando a definição de orações modalizadoras de Koch (2002) trazida acima, 

percebemos aqui que os modalizadores são considerados como atos ilocucionários, atribuídos 

de carga argumentativa, pois demonstram a atitude do autor/falante perante o enunciado que 

produz. Assim, a autora nos faz entender claramente que os modalizadores são elementos 

linguísticos que comportam as intenções dos enunciadores, em uma dada situação de 

interlocução.  

 

3.3.5 Argumentação e autoridade polifônica 

 A argumentação e a autoridade polifônica são dois aspectos fundamentais nos estudos 

linguísticos ao longo da tradição histórica, justamente porque consideram, em seus processos 

formativos, a interação de enunciadores e co-enunciadores em relação ao que é dito.  

 Segundo Bakhtin (2003):  

[...] pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: como 

palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra alheia dos 

outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, como a minha palavra, 

porque, uma vez que eu opero com ela em uma situação determinada, com uma 

intenção discursiva determinada, ela já está compenetrada da minha expressão 

(BAKHTIN, 2003, p. 294).  

 De acordo com os pressupostos de Bakhtin, para o processo de constituição de uma 

voz enunciativa, é preciso considerar as diversas vozes que si articulam, de forma 

indispensável e contínua, na consciência do enunciador. Diante disso, mediados por um 

processo dialógico, uma voz constituída é (re)significada em relação a outras vozes, 

assumindo, assim, novos dizeres.  

 Já para os estudos de Ducrot, Koch (2002, p.140)  “a noção de polifonia pode ser 

definida como a incorporação que o locutor faz ao seu discurso de asserções atribuídas a 

outros enunciadores ou personagens discursivos”. Isso posto, percebemos que se tratam de 

vozes que se manifestam no discurso, justamente porque o pensamento do outro é constitutivo 

do nosso e vice-versa, apresentando, assim, um caráter dialogal.  



86 
 

O discurso que pretende manifestar sua posição pode, dentro de uma situação 

comunicativa qualquer, apropriar-se de outra voz ou de outras vozes, visto que o pensamento 

do outro também é constitutivo, em maior ou menor grau, do nosso, sendo, portanto, difícil 

separá-los.  

Para Koch (2002, p. 143-145), existe uma série de fenômenos discursos que 

representam formas de polifonia e autoridade polifônica, entre elas: a pressuposição, a 

negação, o uso da forma verbal futuro do pretérito e a utilização de certos operadores 

argumentativos. Considerando os objetivos pretendidos nesta pesquisa, não aprofundaremos 

esses pontos.  

Nesse grande contexto, tanto do ponto de vista polifônica quanto da autoridade 

polifônica, a argumentação é composta por vozes que estruturam a defesa de um mesmo 

ponto de vista, compartilhado por diferentes autores que atribuem à responsabilidade do que é 

enunciado ao outro.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

  

O homem não age diretamente sobre as coisas. Sempre há 

um intermediário, um instrumento entre ele e seus atos. Isso 

também acontece quando ele faz ciência, quando investiga 

cientificamente. Ora, não é possível fazer um trabalho 

científico sem conhecer os instrumentos. E esses se 

constituem de uma série de termos e de conceitos que 

devem ser claramente distinguidos, de conhecimentos a 

respeito das atividades cognoscitivas que nem sempre 

entram na constituição da ciência, de processos 

metodológicos que devem ser seguidos, a fim de chegar-se 

a resultados de cunho científico e, finalmente é preciso 

imbuir-se de espírito científico.  

Amado Luiz CERVO, 2002, p. 6 

 

Apresentamos, neste capítulo, as análises do discurso argumentativo manifesto em 

Sentenças Judiciais condenatórias, de 1ª instância, proferidas pelos magistrados do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo. Para fins de análise, conforme registrado na metodologia, 

selecionamos uma sentença judicial condenatória. Para isso, estruturamos nossa exposição em 

dois momentos.  

No primeiro, identificamos, descrevemos e analisamos a argumentação com base nas 

marcas linguísticas da argumentação, bem com baseados nos constructos teóricos da ATD. E, 

no segundo, realizamos a síntese das análises. Na nossa avaliação, seguimos de perto os 

pressupostos das categorias linguísticas, como as marcas linguísticas da argumentação, 

elencadas por Koch (2009), e as categorias da análise textual dos discursos descrita por Adam 

(2011).  

Esclarecemos ainda que, nas sentenças analisadas, procedemos com o apagamento dos 

nomes dos réus e das vítimas, para, como isso, preservar, de acordo com as conversões éticas 

que cercam trabalhos de ordem acadêmica e científica, a imagem dos envolvidos.  
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4. ANÁLISE  

A pesquisa ação é aquela que, além de 

compreender, visa intervir na situação, com vistas 

a modificá-la. O conhecimento visado articula-se 

a uma finalidade intencional de alteração da 

situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que 

realiza um diagnóstico e a análise de uma 

determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao 

conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que 

levem a um aprimoramento das práticas 

analisadas.  

Severino, 2007, p. 120.  

 

A presente seção trata da análise realizada no corpus por meio das categorias de 

análise das marcas linguísticas da argumentação, a saber, as orações modalizadoras, os 

operadores argumentativos, a autoridade polifônica e, por último, na noção de sequência 

argumentativa, da ATD.  

 

4.1 A configuração argumentativa das orações modalizadoras na 

sentença 

 

As orações modalizadoras são todos os elementos linguísticos, existentes no corpo do 

texto, que são de modo direto ligados ao evento de produção do enunciado e que servem 

como indicadores das intenções, sentimento e atitudes do locutor com relação ao seu discurso. 

Esses elementos mostram o maior ou o menor grau de engajamento do falante com relação ao 

conteúdo proposicional.  

 

A) DECIDIDO, PASSO, VERIFICO, OBSERVO, FIXO, SUSPENDO 

Quadro 7 - Orações modalizadoras performativas  

Nº Ato do 

locutor 

Linha Exemplo 

01 “Decido” 75 (E´1) “Assim é que decido [...]”. 
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02 “Passo” 117 (E´2) “[...] passo a dosar a pena[...]”. 

03 “Verifico” 118 (E´3) “[...]verifico que não há justificativa [...]”.  

04 “Observo” 120 (E´4) “[...]observo que não há agravantes ou atenuantes 

[...]”. 

05 “Fixo” 123 (E´5) “[...]fixo o regime aberto para a pena corporal 

[...]”. 

06 “Suspendo” 126 (E´6) “[...]suspendo a execução da pena privativa [...]”.  

 

A argumentação nos fragmentos acima foi constituída por certas categorias de 

expressões modalizadoras de enunciados. O fragmento 01 de E´1 comprova um caso de 

oração modalizadora performativa explícita. No fragmento “Assim é que decido [...]”, o 

termo “decido” tem uma carga significativa de deliberar ou de resolver algo. Observamos, 

assim, que o termo identifica um ato que o locutor deseja produzir. Em outras palavras, 

caracteriza uma força ilocucionária, isto é, uma força que pode ser de ordem, de pedido, de 

pergunta, de promessa, diretamente vinculado ao contexto que é enunciado. No caso do termo 

“decido”, tem-se força de ordem julgadora do mérito, de posicionamento frente ao litígio.  

No fragmento 02 de E´2, constatamos que o termo “passo”  se constitui de uma 

expressão performativa e tem seu sentido completado pelo conteúdo proposicional “a dosar a 

pena”. A expressão performativa tem uma força ilocucionária, representando o ato de avançar, 

ou seja, o locutor deseja produzir a noção de dar prosseguimento, ideia consecutiva à ação que 

irá executar. De acordo com Koch (2009, p. 137), nas orações modalizadoras, “A expressão 

performativa nada faz senão assinalar explicitamente a força ilocucionária, inerente a todo e 

qualquer ato de fala”. No fragmento supracitado, essa expressão modalizadora se caracteriza 

por apresentar a fala do magistrado analisando as questões de fato e de direito.  

Nos fragmentos 03 de E´3, “verifico que não há justificativa”; 04 de E´4, “observo 

que não há agravantes ou atenuantes”; 05 de E´5, “fixo o regime aberto para a pena corporal”; 

e 06 de E´6, “suspendo a execução da pena privativa”, foram utilizadas expressões 

modalizadoras que, respectivamente, são dotadas de intenções de averiguar, de examinar que 

não há razões para aumentar a pena; de notar algo ou ver algum fato ligada à não necessidade 

de aumentar ou diminuir a pena; de assentar, de estabelecer ou de determinar pena não 

restritiva de liberdade; impedir de executar o cumprimento da sentença condenatória, 

objetivando tipificar o ato que o locutor deseja produzir por meio dos enunciados. Isso posto, 
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concordamos com os postulados de Koch (2009, p. 136) quando afirma que os 

“modalizadores funcionam como indicadores de intenções e atitudes de locutor”. Assim, o 

juiz, ao analisar a questão, textualiza, através dos enunciados, as suas intenções, inerentes ao 

cargo, de verificar, de observar, de fixar e de suspender etc. 

 

B) É CERTA, É INDUBITÁVEL 

Quadro 8 - Orações modalizadoras que indicam o grau de engajamento do locutor 

Nº Expressões Linha Exemplo 

07 “é certa”  15 (E´7) “A autoria também é certa [...]”.  

08 “é indubitável” 80 (E´8) “[...]também é indubitável[...].”. 

 

Certas expressões modalizadoras explicitam o comprometimento do locutor em 

relação ao que é enunciado, criando, em alguns casos, dependendo do contexto, uma imagem 

de discurso autoritário ou com o dever de crer. Nesse sentido, no fragmento “é certa”, 

observamos que o locutor assume responsabilidade em relação ao conteúdo evidenciado pela 

expressão “A autoria também”, mesmo que essa expressão não apresente a conjunção “que”, 

requisito importante na formação de orações subordinadas e, ao mesmo tempo, estrutura mais 

recorrente em relação ao grau de dependência existente das orações modalizadoras, não 

descaracteriza a responsabilidade sobre o que é enunciado. Constatamos que a argumentação 

é construída com base no grau de engajamento (envolvimento) do locutor por meio das 

expressões em destaque.  

No fragmento 08 de E´8, observamos que a expressão “indubitável”, pela força 

ilocucionária que apresenta, situa o locutor assumindo a responsabilidade sobre o conteúdo 

constatado no enunciado. Nesse sentido, para Koch (2002, p. 138), as expressões 

modalizadoras “indicam o grau de engajamento do locutor com relação ao conteúdo 

proposicional” e, nesse contexto, o “locutor assume responsabilidade”. Verificamos que, 

nessa perspectiva, o termo “indubitável” apresenta seu discurso voltado ao dever de crer ao 

mesmo tempo em que apresenta carga significativa de predicação.  

A partir dos seis primeiros exemplos citados, a argumentação é construída no corpo do 

texto pelo locutor através das expressões modalizadoras performativas explícitas “decido”, 
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“passo”, “verifico”, “observo”, “fixo”, “suspendo”. Essas expressões identificam o ato que o 

locutor deseja produzir, justamente pela força ilocucionária dos termos, contribuindo, assim, 

para a configuração argumentativa do texto. Nos últimos dois fragmentos “é certo” e “é 

indubitável”, o locutor assume responsabilidade em relação ao conteúdo composicional, ou 

seja, o enunciador apresenta um grau de engajamento sobre o que é enunciado. Portanto, 

nesse sentido, do ponto de vista argumentativo, as orações modalizadoras são elementos 

linguísticos ligados a enunciados que funcionam como marcadores das atitudes e das 

intenções do locutor em relação ao seu discurso.  

 

4.1.2 A configuração argumentativa dos operadores argumentativos na 

sentença 

A noção de operadores argumentativos, aqui, exposta, se aproxima, em linhas gerais, 

da tese defendida por Ducrot de que o uso da linguagem é inerentemente argumentativo. Em 

linhas gerais, os operadores argumentativos são prescrições sistematizadas, de natureza 

gramatical, o que leva, portanto, à admissão de um valor argumentativo da própria gramática. 

Assim, faz-se necessário admitir que existem enunciados cuja característica  típica é o de 

serem empregados com o objetivo de orientar o interlocutor para certos tipos de conclusão. 

Esses elementos determinam o valor argumentativo dos enunciados, sendo, pois, marcas 

linguísticas importantes na enunciação.  

 

C) ATÉ  

Quadro 9 – Os operadores argumentativos que estabelecem a hierarquia dos elementos 

numa escala 

Nº Operador 

argumentativo 

Linha Exemplo 

09  

 

 

“até” 

91 (E´9) “O acusado, por fim, disse que, no dia dos fatos, 

saiu para trabalhar, mas, após o horário do almoço, 

começou a ingerir bebidas alcoólicas, comportamento 

que manteve até o final do dia[...]”. 
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107 (E´9.1) “Sobre o tema, vale transcrever ainda o 

seguinte julgado: “Os depoimentos policiais devem 

ser cridos até prova em contrário[...]”.  

 

Como observamos no quadro 6, a argumentação nos exemplos de fragmentos acima 

foi constituída por certas categorias de operadores argumentativos. Os fragmentos E´9 e E´9.1 

mostram  o uso de um conectivo com carga argumentativa. Nos fragmentos “[...] 

comportamento que manteve até o final do dia [...]” e “Os depoimentos policiais devem ser 

cridos até prova em contrário [...]”, o termo “até” apresenta uma carga significativa de uma 

hierarquização de elementos numa escala que registra do mais fraco ao mais forte. Assim, 

também podemos observar que, em especial, o termo “até” marca uma proporcionalidade de 

um argumento mais forte para uma conclusão. Em outras palavras, caracteriza uma 

argumentatividade que, dentro de uma escala de gradação, subentende a existência de outros 

argumentos mais fortes. Esse operador dar ao texto a orientação argumentativa que conduz a 

certa direção inclusiva, justamente por atrelar certo efeito de sentido.  

 

D) TAMBÉM, ALÉM DE  

Quadro 10 – Operadores argumentativos que encadeiam dois ou mais argumentos 

orientados no mesmo sentido 

 

Nº Operador 

argumentativo 

Linha Exemplo 

10  

 

 

“também” 

15 (E´10) “A materialidade está confirmada no laudo de 

exame de corpo de delito de fls. 17 e 56. A autoria 

também é certa[...]”. 

80 (E´10.1) “Autoria também é indubitável. A vítima, 

ouvida sob o crivo do contraditório, narrou que, no dia 

dos fatos, o acusado chegou embriagado e passou a 

agredi-la, levando-a a desmaiar[...]”.  
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11 “além de” 71 (E´11) “A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 

2012 (fls. 42/43). Devidamente citado, o acusado 

apresentou defesa escrita (fls.85/87) [...] momento em 

que ouvida a vítima (fls.122/123) e duas testemunhas 

(fls.125/126 e fl.128), além de realizado o 

interrogatório do réu[...]”. 

 

Nos fragmentos E´10, E`10.1 e E´11, constatamos o emprego de operadores 

argumentativos que constituem dois ou mais argumentos orientados no mesmo sentido. Nos 

excertos “A materialidade está confirmada no laudo de exame de corpo de delito de fls. 17 e 

56. A autoria também é certa [...]”, “Autoria também é indubitável. A vítima, ouvida sob o 

crivo do contraditório, narrou que, no dia dos fatos, o acusado chegou embriagado e passou a 

agredi-la, levando-a a desmaiar[...]” e momento em que ouvida a vítima (fls.122/123) e “[...] 

duas testemunhas (fls.125/126 e fl.128), além de realizado o interrogatório do réu [...]”., os 

termos “também” e “além de”  mostram uma carga aproximativa e, ao mesmo tempo, são 

operadores que encadeiam, de forma aditiva, segmentos orientados no mesmo sentido.  

 

E) MAS, PORÉM 

Quadro 11 – Operadores argumentativos que contrapõem argumentos orientados para 

conclusões contrárias 

 

Nº Operador 

argumentativo 

Linha Exemplo 

12 “mas”  90 (E´12) “O acusado, por fim, disse que, no dia 

dos fatos, saiu para trabalhar, mas, após o 

horário do almoço, começou a ingerir bebidas 

alcoólicas, comportamento que manteve até o 

final do dia”.  

13 “porém” 42 (E´13) “[...]representante do Ministério Público 

deveria trazer à tona elementos de prova como 

testemunhas que comprovassem o ocorrido e o 

contexto em que se articula a denúncia e em suas 
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alegações finais, porém pelo que dos autos 

consta não existiram testemunhas presenciais 

sendo que, a Sra. Afife, que disse ter socorrido a 

vítima[...]”. 

 

Em E´12 e E´13, podemos observar que existe uma relação de implicação de sentido, 

composta por uma estrutura “A” encadeada pelo operador “mas” ou pelo “porém” e uma 

estrutura “C”, que encerra o efeito de sentido. Nos fragmentos “O acusado, por fim, disse que, 

no dia dos fatos, saiu para trabalhar, mas, após o horário do almoço, começou a ingerir 

bebidas alcoólicas [...]” e  “[...] representante do Ministério Público deveria trazer à tona 

elementos de prova como testemunhas [...], porém pelo que dos autos consta não existiram 

testemunhas presenciais [...]”, constatamos a existência de operadores argumentativos que 

assinalam e coordenam uma oposição entre elementos semânticos explícitos ou implícitos 

visando uma conclusão contrária. Nos estudos ducrotianos, o termo “mas” é um operador por 

excelência.  

 

F) LOGO, POIS  

Quadro 12 – Operadores argumentativos que introduzem uma conclusão  

 

Nº Operador 

argumentativo 

Linha Exemplo 

14  

“logo”  

116 (E´14) “Logo, restando devidamente 

comprovado que o réu praticou o delito que lhe 

está sendo imputado na denúncia, a condenação 

é de rigor. Assim é que decido e passo a dosar a 

pena[...]”.  

15  

 

 

 

 

 

45 e 46 (E´15)  “[...]a Sra. Afife, que disse ter socorrido 

a vítima e que existiam brigas com 

frequência[...], pois como se viu o 

relacionamento do casal é conturbado e 

conforme o acusado esclareceu em juízo no dia 

dos fatos[...]”. 
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“pois” 

48 e 49 (E´15.1) “Nota-se que a verdade dos fatos não 

restou esclarecida, pois o próprio laudo feito no 

acusado demonstra que ele não estava 

embriagado [...]”. 

62 (E´15.2) “Por fim requer-se seja dado ao acusado 

o direito de recorrer em liberdade, pois o mesmo 

não oferece risco a ordem pública.  

76 (E´15.3) “A ação penal é procedente, pois ao 

cabo da instrução criminal restou amplamente 

demonstrada a responsabilidade do acusado pela 

prática do crime descrito na denúncia [...]”. 

135 (E´15.4) “O réu poderá apelar em liberdade, pois 

fixado o regime aberto para o desconto inaugural 

da reprimenda[...]”. 

 

Os termos “Logo” do exemplo E´14 e “pois” dos exemplos E´15 até E´15.4 são 

operadores argumentativos que introduzem uma conclusão relativamente a argumentos 

apresentados em enunciados anteriores. Mais precisamente o termo “logo” traz uma carga 

significativa equivalente a “por conseguinte” ou a “portanto” encerrando assim segmentos de 

argumentos anteriormente exposto. Nesse mesmo contexto, observamos que o termo “pois” 

apresenta uma significação voltada ao ato de justificar, demonstrar ou explicar as razões. 

Assim, esses operadores além de orientarem no sentido de certas conclusões, encadeiam 

segmentos textuais, sendo, portanto, inclusive, elementos coesivos.  

 

G) APENAS 

Quadro 13 – Operadores argumentativos que introduzem uma exclusão 

 

Nº Operador 

argumentativo 

Linhas Exemplo 

16  

 

 

44 (E´16) “[...] a Sra. Afife, que disse ter socorrido a 

vítima e que existiam brigas com frequência, apenas 

fora ouvida em sede de inquérito, o que afronta o 
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“apenas” disposto no art. 155 do CPP e a palavra da vítima, 

deve ser ouvida com ressalva, pois como se viu o 

relacionamento do casal é conturbado[...]”. 

95 (E´16.1) “Afirmou que, depois disso, não se recorda 

de mais nada, informando apenas que posteriormente 

percebeu que seus braços apresentavam marcas de 

mordidas e sua camisa estava rasgada[...]”. 

 

  Em determinados contextos, existem operadores argumentativos que transmitem certo 

valor limitativo aos enunciados que são empregados. O termo “apenas” é um desses 

operadores. Nos excertos “[...] a Sra. Afife, que disse ter socorrido a vítima e que existiam 

brigas com frequência, apenas fora ouvida em sede de inquérito, o que afronta o disposto no 

art. 155 do CPP e a palavra da vítima [...]” e “Afirmou que, depois disso, não se recorda de 

mais nada, informando apenas que posteriormente percebeu que seus braços apresentavam 

marcas de mordidas [...]”, o enunciador objetiva incutir no coenunciador o valor de “somente” 

ou de “unicamente”, justamente denotando uma carga de exclusão e transmitindo o efeito de 

sentido de restrição.  

 

H) ENTÃO  

Quadro 14 – Operadores argumentativos que introduzem uma situação 

 

Nº Operador 

argumentativo 

Linha Exemplo 

17  

“então” 

26 

 

(E´17) “Disse que quando retornou a vítima o agarrou 

e a partir de então não se lembra de mais nada[...]”. 

 

A argumentação no fragmento acima foi constituída pelo operador argumentativo 

“então”.  Como observamos a orientação argumentativa exposta no fragmento “Disse que 

quando retornou a vítima o agarrou e a partir de então não se lembra de mais nada [...]”, do 

exemplo E´17, mostra claramente a introdução de uma situação determinada. Em um primeiro 

momento, qualquer analista pode ser vítima de um descuidado e assim acreditar que o termo 

“então” possui carga argumentativa de conclusão. Obviamente, diante do contexto de inserção 
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no enunciado, observamos que o referido termo não estar inserido numa proposição 

conclusiva, justamente por não encerrar o encadeamento de argumentos anteriormente 

exposto, mas sim de transmitir uma carga valorativa de “até esse tempo”, denotando situação.  

 

I) NADA  

Quadro 15 – Operadores argumentativos que introduzem uma escala orientada no 

sentido da negação plena 

Nº Operador 

argumentativo 

Linha Exemplo 

18 “nada” 94 e 95 (E´18) “Afirmou que, depois disso, não se recorda 

de mais nada, informando apenas que 

posteriormente percebeu que seus braços 

apresentavam marcas de mordidas e sua  camisa 

estava rasgada[...]”. 

114 (E´18.1) “Entretanto, de forma totalmente 

contraditória, quando questionado sobre o 

ocorrido, afirma que não se lembra de nada, 

conduta absolutamente incompatível com a 

afirmação de que não estava embriagado, feita por 

seu próprio Nobre Defensor, em suas alegações 

finais[...]”. 

123 (E´18.2) “ Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, fixo o 

regime aberto para a pena corporal, motivo pelo 

qual não há nada a deliberar quanto ao disposto 

no artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal[...]”.  

140 (E´18.3) “Registre-se e comunique-se. Após a 

leitura da sentença, o I. Defensor e o réu não 

desejaram interpor recurso. Nada mais”. Eu, 

_________ (Thalita Regina Fronterotta Bermudo 

Gama), digitei e subscrevi[...]”. 
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Nos fragmentos (E´18) até (E´18.3), observamos a predominância de uma carga de 

negação. Os trechos “[...] não se recorda de mais nada [...], do exemplo (E´18), “[...] afirma 

que não se lembra de nada [...]”, do exemplo (E´18.1) e “[...] motivo pelo qual não há nada a 

deliberar [...]”, do exemplo (E´18.2), atestam e reforçam o valor universal negativo. Em 

especial, o excerto “Nada mais [...]”, do exemplo (E´18.3), indica que não convém mais nada, 

mostrando assim o esgotamento de ações ou a ausência de atos. Portanto, restando no caso, 

mais nada a fazer. Esses operadores argumentativos têm um escala orientada no sentido de 

negação ou no sentido de negação plena.  

 

4.1.3 A configuração da argumentação e a autoridade polifônica na 

sentença 

 

Devemos considerar que a noção de polifonia, ao longo do tempo, tem passado por 

modificações e avanços em seus postulados. Por isso, em sentido amplo, a polifonia é a 

inserção que o locutor dar ao seu próprio discurso de assertivas atribuídas a outros 

enunciadores. Nesse contexto, impera as “vozes” do locutor e do interlocutor, visto que o 

nosso pensamento constitui o do outro; e o pensamento do outro constitui o nosso, não sendo, 

portanto, fácil essa pretensa separação.  

 

Ressignificando essa questão, Koch afirma: “A condição para que haja polifonia é, 

pois, que o locutor L seja diferente do enunciador L´: o locutor L faz com que outro 

personagem diga algo no interior do seu próprio discurso” (KOCH, 2002, p. 141, grifo da 

autora). Considerando esse contexto, a polifonia é um fato contínuo no discurso, que faculta 

ao locutor a possibilidade de tirar consequências de uma assertiva cuja responsabilidade não 

assume diretamente, imputa-a a um enunciador estranho.  

 

J) Disse que  

Quadro 16 – As vozes na argumentação 

Nº Marca de 

polifonia 

Linha Exemplo 
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19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“disse que” 

15 (E´19) “A materialidade está confirmada no laudo de 

exame de corpo de delito de fls. 17 e 56. A autoria 

também é certa. Em suas declarações Joana disse que o 

réu chegou em casa muito bêbado e, muito alterado, 

queria se agredi, arrancar grade [...]”. 

25 (E´19.1) “O réu em seu interrogatório confirmou que 

ingerira bebida alcoólica durante toda a tarde e quando 

chegou em casa saiu novamente para beber. Disse que 

quando retornou a vítima o agarrou e a partir de então 

não se lembra de mais nada. Observo que ainda não 

tenha sido ouvida em juízo a testemunha presencial, na 

delegacia de polícia Afife afirmou ter presenciado o réu 

agredindo Joana [...]”. 

31 (E´19.2) “O laudo pericial de fls. 17 descreve que a 

vítima sofreu diversas lesões e as fotos de fls.18 também 

demonstram a violência das agressões sofridas pela 

vítima, que disse que foi agredida sem qualquer motivo, 

porque o réu estava embriagado[...]”. 

82 (E´19.3) “A vítima, ouvida sob o crivo do contraditório, 

narrou que, no dia dos fatos, o acusado chegou 

embriagado e passou a agredi-la, levando-a a desmaiar. 

Disse que os fatos foram presenciados pela testemunha 

Afife. Afife, na fase policial, confirmou ter visto o 

acusado agredir a vítima, desferindo, contra ela, “socos e 

tapas”[...]”. 

89 

 

 

 

(E´19.4) “O acusado, por fim, disse que, no dia dos 

fatos, saiu para trabalhar, mas, após o horário do almoço, 

começou a ingerir bebidas alcoólicas, comportamento 

que manteve até o final do dia [...]”. 

93 (E´19.5) “O acusado, por fim, disse que, no dia dos 

fatos, saiu para trabalhar, mas, após o horário do almoço, 

começou a ingerir bebidas alcoólicas, comportamento 

que manteve até o final do dia. Narrou que chegou a casa 
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entre 18h30min e 19 horas e que, como não havia 

ninguém no local, saiu e ingeriu mais bebidas alcóolicas. 

Disse que retornou para casa e, depois de um tempo, a 

vítima apareceu, o agarrou e reclamou do fato de ele 

estar embriagado [...]”. 

 

Como podemos observar no quadro acima, a argumentação e autoridade polifônica 

foram constituídas a partir do uso repetidos das expressões “disse que” encadeadas pelos 

referentes nominais “Joana”, do exemplo (E´19), “o réu”, do exemplo (E´19.1),  “a vítima”, 

dos exemplos (E´19.2) e (E´19.3) e, por último, “o acusado”, dos exemplos (E´19.4) e 

(E´19.5). Em particular, como o ato ilocucionário da assertiva foi atribuído a um personagem 

diferente do locutor L, podendo, assim, o destinatário deste ato ser diverso do alocutário e, até 

mesmo, ser caracterizado como próprio locutor L. Assim, temos um personagem que opera 

uma função de enunciador e, portanto, atendendo requisito necessário para que haja polifonia, 

justamente porque o locutor L é distinto do enunciador L´, sendo que o locutor L faz com que 

outro personagem enuncie algo no interior do seu próprio discurso.  

 

4.1.4. O uso da forma verbal futuro do pretérito na sentença 

L) QUERIA, DEVERIA, TERIA 

 

Quadro 17 – Forma verbal do futuro do pretérito 

Nº Marca de 

polifonia 

Linhas Exemplo 

20 “queria”  16 (E´20) “Em suas declarações Joana disse que o 

réu chegou em casa muito bêbado e, muito 

alterado, queria se agredi, arrancar grade [...]”.  

21 “deveria” 40 (E´21) “[...] haja vista que a pretensão formulada 

pelo I. representante do Ministério Público 

deveria trazer à tona elementos de prova como 

testemunhas que comprovassem o ocorrido e o 

contexto em que se articula a denúncia e em suas 

alegações finais [...]”. 
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22 “teria” 47 

 

(E´22) “[...] deve ser ouvida com ressalva, pois 

como se viu o relacionamento do casal é 

conturbado e conforme o acusado esclareceu em 

juízo no dia dos fatos, a suposta vítima teria 

agredido o acusado por estar indignada por ele 

estar embriagado [...]”. 

50 (E´23) “Nota-se que a verdade dos fatos não 

restou esclarecida, pois o próprio laudo feito no 

acusado demonstra que ele não estava 

embriagado sendo que, este afirmou perante este 

juízo que teria ingerido bebida umas horas antes 

do ocorrido [...]”. 

55 (E´24) “Corroborando com isto, temos que em 

situações anteriores o próprio filho da vítima já 

teria agredido o acusado, sendo que o acusado 

esclareceu que no dia dos fatos teria sua roupa 

rasgada sendo ainda mordido pela vítima em seu 

braço, o que demonstra a fragilidade dos 

elementos de prova a que a acusação tenta 

embasar sua pretensão [...]”. 

107 

 

 

(E´25) “Não teria sentido o Estado credenciar 

agentes para exercer serviço público de repressão 

ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao 

depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta 

de suas tarefas no exercício de funções precípuas 

[...]”. 

112 (E´26) “As alegações do réu evidenciaram o 

nítido objetivo de transferirem a responsabilidade 

pelos fatos à vítima, afirmando que teria sofrido 

agressão pretérita dela [...]”. 

 

Como podemos observar no quadro 14, a argumentação foi construída a partir do 

locutor que outorga a assertiva a terceiros que se fazem presentes no seu discurso. Nos 

exemplos dos fragmentos “Em suas declarações Joana disse que o réu chegou em casa muito 

bêbado e, muito alterado, queria se agredi, arrancar grade [...]”, no exemplo (E´20), “[...] haja 

vista que a pretensão formulada pelo I. representante do Ministério Público deveria trazer à 

tona elementos de prova como testemunhas que comprovassem o ocorrido e o contexto em 

que se articula a denúncia e em suas alegações finais [...]”, no exemplo (E´21), “[...] deve ser 

ouvida com ressalva, pois como se viu o relacionamento do casal é conturbado e conforme o 

acusado esclareceu em juízo no dia dos fatos, a suposta vítima teria agredido o acusado por 

estar indignada por ele estar embriagado [...]”, no exemplo (E´22), “[...]este afirmou perante 

este juízo que teria ingerido bebida umas horas antes do ocorrido [...]”, no exemplo (E´23), 

“[...] sendo que o acusado esclareceu que no dia dos fatos teria sua roupa rasgada sendo ainda 

mordido pela vítima em seu braço [...]”, no exemplo (E´24), “Não teria sentido o Estado 
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credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime [...]”, no exemplo 

(E´25) e “[...] afirmando que teria sofrido agressão pretérita dela [...]”, no exemplo (E´26), 

temos os verbos “queria” – (E´20), “deveria” – (E´21) e “teria” – (E´22 a E´26) que por serem 

formas verbais do futuro do pretérito acabam atribuindo ao locutor um maior distanciamento 

ao que é dito, fazendo assim que não se assuma a responsabilidade pelo que é assegurado na 

enunciação. Desse modo, temos um das formas de manifestação da argumentação e 

autoridade polifônica.  

 

4.1.5. A sequência argumentativa 

 A sequência argumentativa apresenta dois níveis: um justificativo composto por 

premissas fundamentadas e o dialógico composto por um processo de contradiscurso em 

defesa de uma tese. 

 

Quadro 18 – A sequência argumentativa 

Nº Dados  Linhas Exemplo 

23  

 

 

 

 

 

 

Fatos  

(premissas) 

 (E´26)  

[...]  

O pedido merece ser julgado procedente. A 

materialidade está confirmada no laudo de exame de 

corpo de delito de fls. 17 e 56.  

[...]  

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2012 (fls. 

42/43). Devidamente citado, o acusado apresentou 

defesa escrita (fls.85/87) e, não tendo sido hipótese de 

absolvição sumária, foi admitida a instrução (fl.88), 

momento em que ouvida a vítima (fls.122/123) e duas 

testemunhas (fls.125/126 e fl.128), além de realizado o 

interrogatório do réu. O Ministério Público requereu a 

condenação do acusado, nos termos da denúncia. Já a 

d. Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se, 

em síntese, na insuficiência probatória. 

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no 
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mínimo legal e suspensão da execução da pena. 

Nº  Apoio Linhas  Exemplo 

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificação  

 (E´27)  

Fundamento e Decido. A ação penal é procedente, 

pois ao cabo da instrução criminal restou amplamente 

demonstrada a responsabilidade do acusado pela 

prática do crime descrito na denúncia, mostrando-se 

firme e segura toda a prova deduzida nesse sentido, 

notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório. A 

materialidade delitiva está consubstanciada no laudo 

de exame de corpo delito acostado às fl.17.A autoria 

também é indubitável.  

[...] 

É esse o entendimento de jurisprudência consagrada: 

“Impende registrar que a jurisprudência do STF é no 

sentido de que a simples condição de policial não torna 

a testemunha impedida ou suspeita (RTJ 157/94)”.  

[...] 

Sobre o tema, vale transcrever ainda o seguinte 

julgado: “Os depoimentos policiais devem ser cridos 

até prova em contrário. Não teria sentido o Estado 

credenciar agentes para exercer serviço público de 

repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade 

e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta 

de suas tarefas no exercício de funções precípuas.” 

(TJRJ AC Rel. Synésio de Aquino RDTJRJ 7/287). 

Nº  Apoio Linhas  Exemplo 

25  

 

 

 

 

(conclusão) 

 (E´28) 

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal e 

condeno PAULO SILVA, qualificado nos autos, à 

pena de três (03) meses de detenção, em regime inicial 

aberto, por incursão no artigo 129, “caput” c.c § 9º, do 

Código Penal, com suspensão da sua execução, nos 
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termos da fundamentação. 

[...] 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no 

rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional 

Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal. 

 

Analisamos o texto acima como base na sequência argumentativa mínima, ou seja, 

considerando o nível justificativo. No exemplo (E´26), identificamos claramente os dados e os 

fatos que, nessa estrutura, configuram as premissas do texto. No texto em análise, parte-se de 

premissas explicitas, dentro de um objetivo de demonstração de pensamento, no intuito de 

também admitir determinada conclusão.  

Já no exemplo (E´27), temos o apoio ou sustentação que é dada a premissa inicial. 

Nessa parte, temos uma premissa que conduz a uma conclusão, por meio de um movimento 

de passagem dado por procedimentos argumentativos que encadeiam argumentos-provas na 

defesa de um ponto de vista. Termos como “pois” e passagens caracterizadas por autoridade 

polifônica registram e reafirmam o caráter argumentativo do texto. Em outras palavras, existe 

uma sequência de encadeamentos que garantem a demonstração de premissas que são 

admitidas só se admitirmos também certa conclusão.  

Ao analisarmos o exemplo (E´28), percebemos claramente que, com base em dados e 

em fatos, chega-se a determinada conclusão. Para caracterizar a conclusão do raciocínio, o 

enunciador registra termos como “diante do exposto”, “julgo” e “condeno”. Entendemos, 

aqui, que é um ato ou efeito de concluir um ponto de vista a partir de dados do raciocínio, 

considerando, entre outros os processos, os procedimentos dedutivos e indutivos, bem como 

na admissão da falsidade ou veracidade da última premissa, levando em consideração o 

caráter falso ou verdadeiro das premissas anteriores.  
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4.2  SÍNTESE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O estudo insere-se, em sentido amplo, no quadro geral da linguística de texto e, em 

sentido estrito, nos pressupostos da análise textual dos discursos. Nessa direção, nossa 

pesquisa se consistiu na investigação sobre o Discurso argumentativo em sentenças judiciais e 

objetivou analisar como o discurso argumentativo é textualizado em sentenças judiciais, como 

se constroem as configurações argumentativas e quais são as principais ou mais recorrentes 

marcas linguísticas da argumentação nos enunciados das sentenças judiciais.  

Para fins de situarmos nossa pesquisa, bem como atingirmos os objetivos pretendidos 

nesta seção, retomamos as questões que nortearam nossa investigação.   

 Como se textualiza o discurso argumentativo em sentenças judiciais? 

 Que configurações argumentativas são usadas em sentenças judiciais?   

 Quais as principais marcas linguísticas e valores argumentativos dos enunciados 

nas sentenças judiciais? 

Os resultados das análises nos permitiram chegar às seguintes conclusões:  

A argumentação é construída no texto a partir de certas expressões modalizadoras, tais 

como: “decido”, “passo”, “verifico”, “observo”, “fixo” e “suspendo”. Esses termos encerram 

em si uma força ilocucionária, isto é, funcionam como um ato que o locutor deseja produzir. 

As análises apontaram, em relação ao termo “decido”, a existência de uma construção de 

sentido voltada ao ato de resolver o litígio, impondo, assim, as consequências geradas pelo ato 

de julgar o mérito. O juiz quando textualiza essa expressão, textualiza também um rito 

processual e, com isso, põe fim ao caráter dialógico processual. Nesse caso, a decisão do juiz 

é, de fato, a decisão soberana do Estado, pois o juiz não responde pelos seus atos, mas sim o 

Estado. Dessa forma, a imagem do julgador é equiparada à imagem do Estado, pois o próprio 

juiz é o Estado. Por sua vez, a expressão “passo” apresentou seu sentido voltado ao ato de 

transmitir, ou seja, de anunciar a regulação da pena. O juiz, ao proferir a decisão na sentença, 

segue a sequência respectiva dos termos “decido” e “passo”, caracterizando, assim, o ato de 

julgar e calcular a pena de acordo com os agravantes ou atenuantes.  

Outras ocorrências, em torno das orações modalizadoras, foram dos termos “verifico” 

e “observo”. Constatou-se uma equivalência entre esses termos, pois são entendidos como 

sinônimos na língua.  Esses termos apresentam um sentido voltado ao ato de constatar. Na 
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análise, observou-se que o locutor/falante, de acordo com certos parâmetros de lei, constata 

que, por um lado, não há justificativa, em relação ao termo “verifico” e, por outro, não há 

agravantes ou atenuantes. Assim, essas expressões modalizadoras apresentam certas 

intenções, atitudes. As últimas orações modalizadoras são “fixo” e “suspendo”. A primeira 

apresentou uma intenção objetiva de estabelecer ou não a pena que, neste caso, não restringiu 

a liberdade do réu, situando assim, em relação às atribuições do juiz, o ato de determinar o 

cálculo da punição. A segunda também traz em si uma vontade ou desejo de produzir certas 

intenções. No caso, observou-se, na análise, a intenção de retirar o efeito da decisão anterior 

ao atual, impedindo assim de cumprir certa determinação judicial.  

No fragmento “é certa”, linha 15, concluímos que a argumentação é composta por um 

enunciador que assume a responsabilidade e, portanto, a autoria sobre o que é dito. Nesses 

termos, a argumentação é configurada com base no grau e engajamento do enunciador. Já a 

expressão “indubitável”, linha 80, claramente configura o enunciador como responsável pelo 

o que é dito. Assim, esse termo demonstra um discurso ao ato de deve crer e, 

simultaneamente, com carga adjetiva.  

Outra categoria argumentativa analisada trata dos operadores argumentativos que são 

entendidos como elementos gramaticais que apresentam uma carga argumentativa, 

objetivando induzir o interlocutor à determinada conclusão. São elementos lexicais que 

hierarquizam gradualmente um pensamento ou uma tese.  

 Nessa perspectiva, no fragmento E´9, linha 91, e E´9.1, linha 107, observamos o uso 

do conectivo “até” dentro de um encadeamento de carga argumentativa do mais fraco para o 

mais forte e, consequentemente, na condução de uma asserção/conclusão. Esse termo possui 

também caráter inclusivo, justamente por levar em consideração sua propriedade articulatória 

na ligação de premissas.  

Já nas passagens E´10, linha 15, E`10.1, linha 80 e E´11, linha 71, visualizamos o 

emprego de outros operadores argumentativos que constituem dois ou mais argumentos 

orientados no mesmo sentido. Em especial, os termos “também” e “além de” apresentam uma 

carga de aproximação e, concomitantemente, são operadores que encadeiam, de forma aditiva, 

segmentos orientados no mesmo sentido.  
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Em E´12, linha 90, e E´13, linha 42, constatamos que existe uma vínculo de 

implicação de sentido, organizada por uma estrutura “A” encadeada pelo operador “mas” ou 

pelo “porém” e uma estrutura “C”, que, ao final, engloba o efeito de sentido. Nessa direção, 

constatamos a existência de operadores argumentativos que assinalam e coordenam uma 

oposição entre elementos semânticos explícitos ou implícitos visando uma conclusão 

contrária.  

Já nos termos “Logo” do exemplo E´14, linha 116, e “pois” dos exemplos E´15 até 

E´15.4, linhas 45-135, constatamos, mais uma vez, os operadores argumentativos que 

introduzem uma conclusão relativamente a argumentos apresentados em enunciados 

anteriores. Notadamente, o vocábulo “logo” apresenta uma carga significativa equivalente a 

“por conseguinte” ou a “portanto”, pondo fim, assim, a segmentos de argumentos 

anteriormente exposto 

Registrado nas linhas 44 e 95, o termo “apenas” é um operador argumentativo 

restritivo, ou seja, limitador ao contexto em que é empregado. Nessa perspectiva, o 

enunciador objetiva incutir no coenunciador o valor de “exclusivamente” ou de “unicamente”, 

justamente denotando uma carga de exclusão e transmitindo o efeito de sentido de restrição.  

O operador argumentativo “então”, geralmente, porta uma carga argumentativa de 

conclusão, de desfecho. Porém, nesse trecho, “Disse que quando retornou a vítima o agarrou e 

a partir de então não se lembra de mais nada [...]”, percebemos nitidamente a carga 

equivalente a “naquele momento”. Dessa forma, concluímos que o termo denota uma situação 

específica.  

De forma objetiva, e com uma escala no sentido de negação, os termos “Nada mais”, 

representado nos exemplos E´18 – E´18.3 traz em si um significado de nada mais resta, 

configurando, assim, o esgotamento das ações.  

Na perspectiva da argumentação e da autoridade polifônica, constatamos que polifonia 

é a inserção que o locutor dar ao seu próprio discurso de assertivas atribuídas a outros 

locutores ou enunciadores. Observamos que a argumentação e autoridade polifônica constitui-

se nas passagens pela repetição das expressões “disse que” encadeadas pelos referentes 

nominais “Joana”, do exemplo (E´19), “o réu”, do exemplo (E´19.1),  “a vítima”, dos 

exemplos (E´19.2) e (E´19.3) e, por último, “o acusado”, dos exemplos (E´19.4) e (E´19.5). 

Mostrando, assim, a apropriação do discurso do outro e vice-versa no discurso do enunciador.  
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Outas marca linguística da argumentação relevante e o da forma verbal do futuro do 

pretérito.  Em especial, os termos “Queria (E´20)”, “deveria (E´21)”, “teria (E´22 a E´26)”, 

como podemos observar, são construídos a partir do locutor que outorga a assertiva a terceiros 

que se fazem presentes no seu discurso. Nos exemplos acima as formas verbais do futuro do 

pretérito acabam conferindo ao locutor um maior distanciamento ao que é dito, fazendo assim 

que não se assuma a responsabilidade pelo que é assegurado na enunciação.  

No tocante à sequência argumentativa, concluímos nos exemplos (E´26) a existência 

de dados e fatos que situam as premissas de uma tese. A configuração textual da sentença 

carrega por natureza uma carga argumentativa dada pelo encadeamento de proposições que 

levam a determinada conclusão. Observamos também que no exemplo (E´27), temos a 

sustentação das premissas expostas por meio de um movimento argumentativo encaixado na 

perspectiva de fundamentação-provas do que é dito. E, por último, no exemplo (E´28), 

chegamos com base em dados e fatos a uma conclusão de raciocínio.  

Por conseguinte, diante das sínteses das análises, percebemos a relevância das orações 

modalizadoras na construção das várias configurações argumentativas no texto das sentenças 

judiciais condenatórias. Dentre todos os aspectos da construção da argumentação por meio 

das orações modalizadoras, as expressões performativas e as expressões modalizadoras de 

grau de engajamento, as que permitem o locutor assumir total ou não a responsabilidade em 

relação aos conteúdos proposicionais, configuram-se respectivamente, por um lado, como 

intenções ou atitudes do locutor, justamente pela força ilocucionária do termo e, por outro, do 

grau do comprometimento do locutor em relação ao enunciado produzido. Assim, o 

entendimento da função das orações modalizadoras é relevante na compreensão de como se 

textualiza o discurso argumentativo em sentenças judiciais.  

 Aliadas a essas categorias, existem outras como os operadores argumentativos, 

argumentação e autoridade polifônica e sequência argumentativa que representam 

fundamentais esferas dos estudos argumentativos. Nesse sentido, partindo de elementos 

gramaticais que apresentam uma força argumentativa, passando pela noção de discurso do 

enunciado e das várias vozes que compõem o discurso do “eu” e do “outro”, até chegar à 

sequência argumentativa como um dos constructos teóricos da ATD. Dessa forma, a 

argumentação é entendida com componente da linguagem disponível aos usuários da língua.  
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De forma conclusiva, sobre o postulado que a argumentação está inserida no uso 

efetivo da linguagem, fundamentada na questão de que a interação humana é constituída por 

palavras, intenções e escolhas discursivas e vocabulares, a interação verbal, nesse sentido, 

contém em si uma argumentatividade. Dessa forma, este estudo fundamentou-se no plano 

teórico da linguística de texto e, em sentido estrito, nos pressupostos da análise textual dos 

discursos, para atingir os objetivos pretendidos.  

Nessa perspectiva, nossa investigação analisou uma sentença em um corpus formado 

por cinco sentenças judiciais registradas e proferidas por magistrado da 1ª instância do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A sentença, em sua classificação, versou sobre 

natureza de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, conforme o Art. 129 § 9º 

do(a) CP. Salientamos que o gênero sentença judicial apresenta requisitos de configurações 

textuais estabelecidos em lei e previstos no Artigo 381, do Código de Processo Penal e no 

Artigo 458, do Código de Processo Civil. Requisitos esses que são: o relatório, os 

fundamentos e o dispositivo.  

A análise demonstrou que a sentença judicial apresenta, em sua composição textual, 

um variado encadeamento de estruturas argumentativas que orientam os posicionamentos 

discursivos das diversas vozes presentes nesse gênero. Percebemos ainda que tanto as marcas 

da argumentação quanto a sequência argumentativa embasada nos constructos teóricos da 

ATD, estruturaram a configuração argumentativa da sentença em análise. As conclusões são 

formadas com base em resultados que demonstram a utilização de diversas marcas 

linguísticas da argumentação como recursos para textualização e construção da configuração 

do discurso argumentativo do gênero sentença.  

Diante do exposto e, principalmente, da relevância linguística da sentença na vida em 

sociedade, percebemos a pertinência em desenvolver, ampliar e contribuir com as pesquisas 

que abordem e lancem luz sobre uma série de questões que envolvem os estudos linguísticos 

das configurações dos discursos argumentativos nas sentenças judiciais.  
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