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Introdução

Este trabalho apresenta resultados iniciais de pesquisa de mestrado voltados para o
estudo da representação discursiva da violência contra a mulher em sentenças judiciais. O
objetivo é analisar como vítimas e agressores são representados discursivamente nesses
documentos e quais os elementos referenciais que colaboram no processo de construção da
representação das imagens ativadas e compartilhadas entre enunciador e leitor. O projeto
está vinculado ao grupo de pesquisa da Análise Textual dos Discursos (ATD), segundo os
pressupostos apoiados em Adam (2008), mais precisamente aos aspectos relacionados à
dimensão semântica do texto, que trata das representações discursivas. Além da ATD,
tomaremos como embasamento teórico os estudos linguísticos do texto com, Koch (2004,
2006, 2012), Marcuschi (2007, 2008), Cavalcante (2012), dentre outros, bem como os
preceitos da teoria cognitiva, os quais nos ajudarão na confirmação e interpretação dos
processos de construção de sentido nos textos jurídicos.

Para a análise do corpus, selecionamos uma sentença coletada do sítio do Tribunal de
Justiça de São Paulo – Poder Judiciário, em Consulta de Julgados de 1° Grau2, entre os
períodos de: 2008 a 2013, logo após a sanção da Lei n° 11.340/2006 – mais conhecida
como Lei Maria da Penha, em que consultamos processos relacionados a crimes
decorrentes de violência doméstica que vão desde as ameaças a crimes de estupro. A
amostra em análise faz parte de um corpus maior, constituído de dez documentos, que
compõe o banco de dados da pesquisa.

Primando pela organização textual, iniciaremos apresentando no estado da arte, estudos
relacionados ao objeto de análise que focaliza a representação discursiva, a temática sobre a
violência contra a mulher, sob a qual delimitamos nossa pesquisa, e a sentença judicial, em
que abordaremos estudos relacionados à sua tipologia e composição. Na fundamentação
teórica, faremos uma breve abordagem sobre a teoria cognitiva e a construção dos sentidos
do texto que servirão de base para nossas análises. Nos subitens posteriores, faremos uma
exposição concisa do objeto de pesquisa, a representação discursiva, sob o enfoque da ATD
e, em nossas investigações, buscaremos destacar, a partir da categoria semântica da
referenciação, como os processos referenciais colaboram na construção e reconstrução do
objeto de discurso, desempenhando funções cognitivo-discursivas necessárias e
fundamentais para a compreensão textual. Após as análises do corpus, teceremos
comentários finais, enfatizando a relevância da pesquisa.

1 Mestranda em Linguística
2 Site disponível – www.esaj.tjsp.jus.br/cjpg/
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1 Estado da Arte

Esta seção tem como proposta a apresentação da representação discursiva, nosso objeto
de estudo, uma reflexão sobre a temática da violência contra a mulher e do gênero textual
sentença judicial, em que apresentaremos algumas pesquisas relacionadas aos temas.

1.1 A representação discursiva

A representação discursiva é considerada uma das principais noções da dimensão
semântica do texto utilizadas pela ATD, tendo em vista os outros componentes de
significação e construção dos sentidos textuais, tais como as correferências, anáforas,
isotopias e colocações. Ela é responsável pela união de elementos imprescindíveis no
constructo textual, ou seja, o locutor, o assunto e o ouvinte, num contexto concreto de uso
da linguagem (cf. Rodrigues et al. 2010). Assim, poderíamos entender que a partir da
escrita ou leitura de um enunciado, estamos construindo ou reconstruindo uma
representação discursiva que pode ser confirmada ou não, a partir da nossa compreensão de
mundo e conhecimentos armazenados e ativados. Em conformidade com Adam (2008),
entendemos que as representações discursivas não são simplesmente dadas ao interlocutor,
mas estão, a todo o momento, em processo de transformação e mudança a partir das
informações ou pistas contidas no texto ou das inferências solicitadas pelo contexto. O
autor acrescenta ainda, que a construção de uma Rd está condicionada às intenções e
objetivos do interpretante, levando-se em conta sua história e sua bagagem cultural (cf.
Adam, 2008, cap. 2 e 3).

Nesse sentido, focalizando a noção de representação discursiva, é relevante acrescentar
os trabalhos de pesquisadores brasileiros, tais como, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto
(2010), Rodrigues et al. (2012), Passeggi (2012), Ramos (2011), Oliveira (2013) e Queiroz
(2013), vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem
(PPgEL/UFRN) e ao grupo de pesquisa da Análise Textual dos Discursos (ATD).

Em seus trabalhos, em uma das seções do capítulo, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto
(2010) analisam como Severino Cavalcanti constrói a representação discursiva de si, a
partir de diferentes maneiras: “[...] como menino pobre do Nordeste, como sertanejo forte,
como nordestino, como caixeiro-viajante, como próspero comerciante, como Presidente da
Câmara dos Deputados ou como ‘Severino Cavalcanti’.” (op. cit.: 173). As categorias
semânticas de referência, predicação, aspectualização, relação e localização espacial,
utilizadas na análise, explicitam as várias representações ou imagens construídas pelo
locutor, contribuído no desenvolvimento argumentativo do discurso. Por sua vez,
Rodrigues et al. (2012) apresentam uma análise a partir de aspectos linguístico-discursivos
da carta-testamento de Getúlio Vargas, focalizando a dupla genericidade e organização
textual no discurso político, além da focalização da representação discursiva do “povo”
contrastando com as imagens do estadista e com as oposições políticas. Passeggi (2012)
investiga como a representação discursiva do sertão é construída nas cartas de Câmara
Cascudo a Mário de Andrade nos períodos de 1924-1944, a partir de uma abordagem
semântica cognitiva. O autor analisa, principalmente, como são articulados os conceitos de
“sertão” a partir do seu significado convencional (dicionarizado) e sua conceptualização no
campo semântico mais amplo, que entendemos estar intrinsecamente relacionado às
características mais valorizadas pelo locutor. Além da ATD, esses trabalhos têm como
suporte a linguística textual e os estudos relacionados ao gênero.
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Focalizando ainda a noção de representação discursiva, Ramos (2011) investiga como
os termos “ficar” e “namorar” são construídas nos textos de vestibulandos e pré-
vestibulandos, revelando, além das várias designações utilizadas para as terminologias
citadas, o uso de metáforas. Oliveira (2013) aborda como a figura feminina é identificada
no jornal “O Povir”, apontando, a partir dos dados levantados, uma forte influência da
cultura e da sociedade do início do século XX, na construção das imagens da mulher nesses
textos. Queiroz (2013), por sua vez, dedica-se às análises das representações discursivas
construídas pelo locutor, o senador Antônio Carlos Magalhães, e dos alocutários, seus
inimigos políticos.

Como podemos observar, a quantidade de pesquisas que tem a representação discursiva
como objeto de estudo está crescendo e se diversificando. A relevância dos trabalhos
citados relaciona-se às análises linguísticas que tiveram como pressuposto teórico a análise
textual dos discursos (ATD), com foco na dimensão semântica do texto. A particularidade
de cada corpus investigado, bem como dos procedimentos de análise e das categorias
semânticas escolhidas, revelam um universo de construção e (re)construção de sentidos
textuais que deixam em evidência a dinâmica e a evolução dessas pesquisas nos estudos do
discurso.

1.2 Mulheres em situação de violência

As décadas de 70 e 80 marcaram no Brasil, um importante período caracterizado pelas
lutas e reivindicações dos movimentos feministas principalmente contra o assassinato de
mulheres em nome da “honra” e do “amor”, conhecidos como crimes passionais3. A busca
da identidade da figura feminina começa a crescer e a ganhar força. Dessa forma, a questão
passou de um problema que era restrito ao meio familiar, para fazer parte de um problema
social e político. Em resposta aos movimentos e reivindicações, são criadas as Delegacias
Especializadas de Amparo à Mulher (DEAM) em 1985, consideradas como a principal
política pública de conscientização, prevenção e combate à violência (cf. Queiroz e Diniz
2013). De acordo com Oliveira (2004:3), esses espaços tornaram-se “[...] uma das faces
mais visíveis da politização da justiça na garantia dos direitos da mulher e uma forma de
pressionar o sistema de justiça na criminalização de assuntos tidos como questões
privadas.”. São nessas instituições públicas que vítima ou testemunha encontram a
segurança para denunciar seus agressores e assim, garantir seus direitos de cidadania e de
pessoa humana. Apesar da criação das DEAM, a falta de uma lei específica no combate à
violência contra a mulher, resultou em poucos avanços dessas instituições. Essa
problemática do combate à violência de gênero4 contra a mulher foi minimizada com a lei
n° 11.340/06, mais popularmente conhecida como Lei Maria da Penha5.

No entanto, vários estudos relacionados ao tema da violência contra a mulher sinalizam
um problema ainda difícil de ser resolvido em nossa sociedade. Para citar alguns exemplos,
temos os trabalhos de Izumino (2003), Queiroz (2008), Mesquita (2010), Medeiros e Silva

3 Os crimes passionais estão diretamente relacionados ao amor, ao ciúme, à paixão, à violenta emoção e à
legítima defesa da honra. De acordo com o Código Penal Brasileiro, trata-se de crime de homicídio que
podem ser simples, qualificado ou culposo e encontra-se disposto no art. 121.
4 A violência de gênero está descrita na Lei n° 11.340/06, cap. I, art. 5°, Lei Maria da Penha.
5 As formas de violência doméstica e familiar contra a mulher estão descritas no cap. II, art. 7° da lei
anteriormente citada.
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(2012), dentre muitos outros, que veem nas práticas desse tipo de violência um obstáculo
que interfere diretamente nas relações sociais, econômicas e políticas de um povo.

A pesquisa de Izumino (2003) tem como objetivo a avaliação e aplicação da Lei n°
9099/95, responsável pela criação dos Juizados Especiais Criminais – JECrim, mais
conhecida como “justiça informal”, de modo a avaliar como a justiça trata os casos de
violência contra a mulher, mais especificamente, nos casos de violência conjugal. A
pergunta inicial da pesquisa era, “[...] se a violência de gênero era realmente considerada
crime pela sociedade”. As análises concluíram que “[...] o Judiciário age de forma
discriminatória em relação aos conflitos de gênero, reforçando as diferenças entre sexos,
transformando-as em desigualdades sociais e em desigualdades no acesso à justiça e na
aplicação da lei.”. A autora também acrescenta que, o processo de discriminação que
orientam as decisões tomadas pelo poder judiciário encontra-se fortemente disseminada na
sociedade e, portanto, não podem ser diferentes deste contexto.

Queiroz (2008) aborda a questão da violência contra a mulher como uma problemática
social apresentando-se nos mais variados espaços da sociedade, mas, principalmente
ocorrendo no âmbito das conjugalidades. É nesse ambiente que a autora investiga como as
mulheres, vítimas de violência conjugal, constroem as representações sociais da violência
sofrida pelos próprios companheiros e quais as estratégias de enfrentamento dessa
problemática. Neste mesmo sentido, Mesquita (2010) apresenta uma discussão sobre a Lei
n° 11.340/06 – Lei Maria da Penha, bem como o surgimento de um novo perfil de mulher,
“as Marias que denunciam”. O trabalho tem como objetivo denunciar os abusos sofridos
por mulheres, geralmente cometidos por seus companheiros, maridos, namorados, em seus
lares. A partir da lei, surge a figura da mulher que denuncia, que fala sobre suas agressões e
busca soluções para seus conflitos. Medeiros e Silva (2012) têm como objetivo a análise da
violência doméstica a partir da descrição do fenômeno que origina a violência, desde seu
processo histórico até as possíveis formas de enfrentamento. A partir das investigações
realizadas as autoras percebem que o fato tem suas raízes caucadas no patriarcalismo, fator
que influencia diretamente nas relações sociais e no ordenamento jurídico. Constatou-se
que, antes da Lei Maria da Penha o sistema jurídico não considerava as agressões sofridas
pela mulher, como crimes, denunciando assim, uma postura “sexista e preconceituosa” em
relação à violência cometida contra as mulheres. Além desse contexto, as autoras chamam a
atenção para um grave problema que abrange a maior parte dos Estados brasileiros, a falta
de estrutura das DEAM e a escassez das casas de abrigo, realidade que aponta para as
dificuldades nos casos de proteção às vítimas de violência.

Apesar dos vários instrumentos de controle e prevenção da violência, sabemos que
ainda há um longo caminho a ser percorrido em relação à erradicação deste mal. Para uma
mudança neste cenário, ainda acreditamos em ações educativas como instrumento de
enfrentamento e transformação social. As instituições educacionais devem estar engajadas
neste trabalho, pois tem a responsabilidade de promover os princípios constitucionais de
igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana. O desafio, portanto, parte de uma
mudança de comportamento e conscientização social para que assim possamos construir
uma sociedade mais digna e igualitária.
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1.3 A sentença como um gênero

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;
IV – a indicação dos artigos e leis aplicados:
V – o dispositivo;
VI – a data e a assinatura do juiz. (cf. CPP, art. 381).

Além da composição textual, o art. 458, do Código do Processo Civil, apresenta seus
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)

A partir destes elementos, entendemos ser esta a estrutura textual do gênero sentença
judicial, sendo que a falta de um desses componentes pode tornar a sentença nula ou sem
efeito, como dispõe o art. 564, IV do CPP, “A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...]
IV – por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.” (cf. CPP, art.
564).

As sentenças podem ser entendidas como o parecer, a decisão final do magistrado,
acerca de um problema de ordem criminal, cível ou de outra ordem, que chega aos
tribunais. Elas encerram uma relação dialógica processual e se transformam num gênero
textual escrito, gerando efeitos no mundo jurídico e social (cf. Montenegro Filho, 2009).
Caracterizar a sentença como um gênero textual é entendê-la nos seus mais diversos usos e
funcionalidades dentro de um contexto social e comunicativo. Para Marcuschi (2005), o
gênero textual tem como função a ordenação e estabilidade das nossas necessidades sociais
e culturais bem como a adequação às inovações tecnológicas. Portanto, para o autor, os
gêneros caracterizam-se por serem “maleáveis, dinâmicos e plásticos” (op. cit.: 19). Em
relação à ação do gênero textual como processo de construção social, Bazerman (2005:29)
os define como “formas de vida, modos de ser. [...] São os lugares onde o sentido é
construído.”. O autor ainda destaca sua importância no processo de interação entre os
falantes. Neste sentido, em relação à sua função sóciocomunicativa e interacional, a
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sentença judicial é considerada atualmente um gênero textual que está cada vez mais
próximo não só dos operadores do direito6, mas também dos litigantes/cidadãos.

Apesar da grande quantidade de textos forenses que circulam em nossa sociedade,
existem ainda poucas pesquisas na esfera linguística voltadas para a investigação da
estrutura e composição do gênero “sentença judicial”. De modo a subsidiar nossa pesquisa,
selecionamos alguns trabalhos que, embora não tratando especificamente da composição
textual da sentença, nos darão suporte para entendermos como a tessitura desse tipo de
gênero é construída.

Dessa forma, no trabalho de Pimenta (2007) encontramos uma investigação sobre as
características estruturais do gênero textual forense em processos criminais e, mais
especificamente, um estudo mais detalhado do gênero sentença judicial. Em suas análises, a
autora conclui que a sentenças judiciais apresentam uma organização textual própria, uma
estrutura composicional muito diferente de outros gêneros textuais, um estilo altamente
formal e um variado léxico específico dos profissionais do meio jurídico. A autora também
confirma a presença de outros gêneros que influenciam diretamente na estrutura
composicional das sentenças e ajudam na motivação do parecer judicial. Por sua vez,
Estrela (2010) focaliza as modalizações nas sentenças judiciais, investigando as marcas de
subjetividade impressas no texto pelos magistrados e como esse fenômeno pode influenciar
no gênero sentença judicial. Os dados analisados tiveram como subsídio as teorias da
linguística aplicada, bem como o aporte teórico do interacionismo e sociodiscursivo. As
conclusões levantadas pela autora em relação às marcas de subjetividade encontradas nos
textos jurídicos revelam que a sentença, mesmo sendo um gênero que apresenta uma
estrutura altamente padronizada e formal, apresenta uma predominância discursiva de
modalizações apreciativas e deôticas, que vão de encontro ao caráter normativo e
constitucional exigido nesses tipos de texto, podendo comprometer a funcionalidade do
instrumento perante a justiça.

Fuzer (2010) verifica como se constituem os padrões de transitividade em textos
produzidos pelos operadores do direito (denúncia, alegações finais e sentenças) e textos
produzidos por cidadãos leigos (termos de declaração e depoimentos). Em seus resultados a
autora detecta tipos de transitividade distintos, ou seja, nas declarações e depoimentos
realizados pelo cidadão comum, os textos apresentam padrões de transitividade usados no
cotidiano, já os textos próprios dos advogados, juízes, etc., apresentam marcas não só de
uma transitividade que manifestam o registro mais usual da língua, como também, um
padrão de transitividade diferenciada, que ajuda na construção de uma linguagem jurídica
mais específica. Tullio (2013) centra suas investigações nos gêneros, petição inicial,
contestação e sentença a partir de uma proposta interdisciplinar entre linguagem e direito,
objetivando um estudo linguístico comparativo entre os gêneros textuais citados e como a
escolha de palavras usadas pelos profissionais do direito exercem uma relação de poder na
sociedade.

Como citamos anteriormente, ainda são tímidos os trabalhos que abordam o estudo do
gênero sentença focalizando sua macrocomposição. Não dispomos neste trabalho de espaço
suficiente para a investigação do fenômeno, no entanto, consideramos a real necessidade de

6 De acordo com Pimenta (2007) os operadores do direito são as pessoas responsáveis na atuação de
ordem jurídica: advogados, defensores públicos, o representante do ministério público, o juiz, o oficial
de justiça, o escrivão/escrevente e os serventuários da justiça.
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análises e esquematizações mais aprofundadas da sentença judicial por ser um dos gêneros
mais importantes no meio jurídico e pela função sóciocomunicativa que exerce.

2 Fundamentação Teórica

Nesta seção, abordaremos alguns conceitos acerca dos processos de construção dos
sentidos textuais, tendo como pressuposto teórico a teoria cognitiva. Em seguida,
apresentaremos a noção de representação discursiva, de acordo com a ATD, e para os
procedimentos de análise, consideraremos a categoria semântica da referenciação que nos
ajudará a entender como essa representação é construída no discurso.

2.1 A construção dos sentidos textuais

A partir dos diversos estudos sobre cognição evidenciou-se que os aspectos
cognitivos têm um papel fundamental na construção dos sentidos do texto, pois não se
restringem apenas às operações de percepção ou informações sensoriais, mas fazem parte
do contexto social e histórico dos falantes (cf. Marcuschi 2006:17). Para o autor essa
construção passa por “[...] uma série de operações linguístico e cognitivas, fruto de um
processo desenvolvido na atividade inferencial colaborativa realizada local e globalmente.”
(op. cit. 2007:21). Esse compartilhamento ou troca de conhecimentos são um dos requisitos
essenciais na elaboração e produção do texto, para tanto o autor acrescenta que “[...]
produzir um texto é oferecer espaços sociocognitivos mediante processos de enunciação
seletivos e enquadres que geram inferências (novos espaços mentais7) mediante integração
de conhecimentos (blending).” (op. cit. 1999:6). Para Salomão (2005:151) a teoria dos
espaços mentais é um instrumento adequadamente utilizado para explicar a dinâmica da
interpretação em tempo real.

Assim, entendemos que nossas necessidades comunicativas dependem de nossa
capacidade interpretativa que só é possível porque armazenamos no cérebro, durante toda a
vida, experiências sociais e pessoais, que, quando acionadas, nos ajudam na construção dos
sentidos textuais e discursivos. No entanto, nem tudo está explicitado no texto. Conforme
Koch e Elias (2012:11), “[...] 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.”. Portanto, durante o processo de
interpretação, os espaços vazios (slots) vão sendo automaticamente preenchidos pelos
frames. Citando o modelo de Minsky ([1985], 1989), Feltes (2007) desenvolve a noção de
frame como sendo

[...] uma espécie de esqueleto, como um molde com colunas a serem
preenchidas. [...] os vazios, por sua vez, são chamados terminais,
usados como pontos de ligação aos quais são incorporadas outras
formas de informação. Esses frames são elaborados a partir de
experiências passadas e nem sempre servem perfeitamente a novas
situações. (Feltes 2007:23)

7 A teoria dos espaços mentais proposta por Gilles Fauconier em seu livro Mental spaces (1994) pode ser
entendida, como “pequenos conjuntos de memória de trabalho que construímos enquanto pensamos e
falamos”.
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Compreendemos que os frames fazem parte de um processo dinâmico de construção
de sentidos que são ativados para auxiliar-nos na compreensão e interpretação da
comunicação. Nesse entendimento, de acordo com Minsky (1974)8 apud Duque e Costa
(2012),

[...] um frame é uma estrutura de dados para representar algum tipo de
ambiente ou uma situação estereotipada [...]. Junto com cada frame
estão vários tipos de informação: algumas são como usar um frame,
algumas são sobre o que se espera que aconteça em decorrência do uso
do frame, e outras são sobre o que fazer se alguma dessas expectativas
não for confirmada. (Duque e Costa 2012:84)

Dessa maneira, ao escrever seu texto o locutor deve construir uma relação de
interação dialógica com seu interlocutor. Conforme Marcuschi (2008), a compreensão
textual, passa pelo processo de construção, criação e sociointeração. Para ele, o sentido está
numa relação de negociação entre autor, leitor e texto. Em harmonia com o autor,
Cavalcante (2012:20) afirma que, “[...] os sentidos do texto não é dado apenas pelo
significado das palavras, mas está na incessante interação entre locutor-co(n)texto-
interlocutor.”. É nessa interação que os sujeitos são vistos como agentes do processo de
construção dos sentidos do texto, levando em consideração suas vivências, suas intenções e
seu conhecimento de mundo. Reforçando essa ideia, Koch e Elias (2012) asseveram que

[...] os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos
ativos que – dialogicamente – se constroem e são construídos no texto,
considerando o próprio lugar da interação e da constituição dos
interlocutores. Desse modo, 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. (Koch e Elias 2012:10).

Complementando o processo de construção dos sentidos textuais, Marcuschi (2008)
esclarece que uma das noções principais nessa construção é a noção de inferência. Segundo
o autor, a inferência é o resultado da negociação de informações essenciais entre os
participantes no processo de comunicação. Define a inferência como sendo “os processos
cognitivos nos quais os falantes ou ouvintes, partindo da informação textual e considerando
o respectivo contexto, constroem uma nova representação semântica”. Conforme o autor,
“as inferências introduzem informações por vezes mais salientes que as do próprio texto.”
(op. cit.: 249). Aprofundando essa noção, Cavalcante (2012) afirma que

As inferências envolvem processos cognitivos que relacionam
diversos sistemas de conhecimento, como o linguístico, o
enciclopédico e o interacional. Esses conhecimentos entram em ação
no momento que articulamos as informações que se encontram na
superfície textual (o cotexto) com outras que se acham armazenadas
em nossa memória, acumuladas ao longo de nossas diversas

8 Marvin Minsky, Form and Content in Computer Science, J.A.C.M.,1974, em sua obra, apresenta o
conceito de frame.
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experiências. É a partir dessas deduções que preenchemos várias
lacunas deixadas pelo cotexto e fazemos antecipações, levantamos
hipóteses sobre os sentidos do texto. Essas inferências dependem, por
sua vez, de um conjunto de fatores, como o grau de formalidade, o
gênero textual, os conhecimentos dos interlocutores, a situação
comunicativa específica em que se dá o texto etc. (Cavalcante
2012:31)

No entanto, como explicitado anteriormente, o processo de construção de sentido no
texto depende, em grande parte, das sinalizações ou pistas feitas pelo autor para seu leitor,
ou seja, o compartilhamento das informações e das intenções que se quer passar. Assim,
Bakhtin (1992) acrescenta a noção de “sinalizações textuais”, ou seja, a tessitura do texto é
feita através de sinalizações ou pistas dadas pelo autor a partir dos conhecimentos que o
leitor possui. Nesse sentido, espera-se uma contrapartida do leitor concordando ou não com
as ideias do autor, completando-as ou adaptando-as. Dessa forma, segundo o autor, “toda
compreensão é prenhe de respostas e, de uma forma ou de outra, forçosamente, a produz.”
(cf. Bakhtin 1992:290).

Neste sentido, o texto para Adam (2008) é um objeto tão complexo que justificaria a
criação de diferentes estudos e teorias que pudessem dar conta desse domínio tão amplo e
vasto do discurso. O autor define o texto como uma unidade construída que, para sua
interpretação, mobiliza diferentes conhecimentos e estratégias cognitivas, a partir de sua
estrutura linguística. Para análise, descrição e teorização dos encadeamentos de enunciados
que compõe esse objeto, o autor evidencia o importante papel da linguística textual (cf.
Adam 2008).

Com base nesses argumentos, entendemos que a construção de sentidos de um texto
depende das informações semânticas nele contidas, dos conhecimentos de mundo do leitor
e das relações estabelecidas, negociadas e compartilhadas entre os falantes da língua numa
dada situação comunicativa. Enfatizando as implicações do contexto social no processo de
construção e compreensão textual, Van Dijk (2011:17) dispõe que “[...] os usuários da
língua constroem uma representação não só do texto, mas também do contexto social e que
ambas as representações interagem.”. Dessa forma, esse conhecimento não é inato ou dado,
mas construído e reconstruído a partir das atividades cognitivas e interativas com o meio e
com os sujeitos.

Passamos a discutir no próximo item, a dimensão semântica do nível das
representações discursivas (N6), conforme proposto por Adam (2008). Logo em seguida,
abordaremos sucintamente a referenciação, escolhida como categoria de análise do corpus.

2.2 A Representação Discursiva

Como já comentado, a representação discursiva é utilizada pela ATD como uma das
principais noções da dimensão semântica do texto, sendo mais aprofundada na obra de
Adam (1999)9 em que ele trabalha a noção de representação discursiva ligada à noção de
esquematização de Grize (1990, 1996)10, (cf. Rodrigues et. al. 2010). Nesse entendimento,
o conceito básico de esquematização como campo de estudo da “lógica natural” proposta

9 Adam, Jean-Michel. 1999. Linguistique textuelle:des genres de discours aux textes. Paris: Nathan.
10 Grize, Jean-Blaise. 1996. Logique naturelle et communications. Paris: Presses Universitaires de France.

______. 1990. Logique et langage. Paris: Ophrys.
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pelo autor, compreende “a representação atualizada em e por um discurso, representação de
um objeto para um sujeito – i.e., um conjunto de informações que significam em função de
um problema, de uma finalidade, de uma tarefa a cumprir.” (Apothéloz, Borel, Péquegnat11,
1984, apud. Passeggi 2001:249). Para entendermos melhor a noção de esquematização é
imprescindível a compreensão do que vem a ser “lógica natural” de Grize (1996), ou seja,
segundo o autor,

“’Lógica natural’ refere-se, então a uma lógica não matemática que se
desenvolve naturalmente com a aquisição de uma língua, por oposição
a linguagens construídas para fins particulares. [...] a lógica natural
trabalha sempre com textos e discursos – ‘os textos constituindo a
expressão visível das atividades discursivas’”. (Passeggi 2001:247)

Nesse entendimento, compreendemos que a “lógica natural” é àquela que não está
condicionada, ou não se reduz somente à formalização da língua, ou seja, é “[...] uma lógica
dos conteúdos discursivos que engloba uma lógica dos objetos e uma lógica dos sujeitos.”
(ib.: 247). Com o intuito de estudar o funcionamento da comunicação, a lógica natural
considera cinco postulados: dialogismo, a situação de interlocução, representações, pré-
construídos culturais e da construção dos objetos. Os três últimos ligam-se diretamente à
noção de esquematização discursiva e, serão nestes, que nos deteremos no momento.
Passeggi (2001) explica que

O postulado das representações [...] assume que os interlocutores têm
representações e que estas são fundamentais na comunicação
discursiva. O postulado dos pré-construídos culturais estabelece que os
interlocutores mobilizam um conjunto de conhecimentos pré-
construídos, de natureza cultural e social, a começar pela própria
língua utilizada.[...] o postulado da construção dos objetos refere-se ao
fato de que o discurso constrói objetos de pensamento, a partir da
significação dos termos que utiliza. Esses objetos remetem aos
referenciais do discurso, que devem ser, pelo menos parcialmente,
comuns aos interlocutores. (Passeggi 2011:247)

No entanto, de acordo com os princípios apresentados, o autor acrescenta que embora o
sistema linguístico seja o mesmo para todos os locutores, a transmissão de suas
experiências na comunicação ocorre parcialmente. Dessa maneira, o autor explica que “A
construção dos objetos de discurso deve ser, necessariamente, uma co-construção, na
medida em que estes são sempre objetos ad hoc que devem adequar-se a propósitos
discursivos específicos e momentâneos.” (ib.: 248). Em harmonia com o autor, Adam
(2008) esclarece que o texto é uma proposição de sentido que o leitor é convidado a
reconstruir, realizando um trabalho interpretativo e coerente que permite as interligações
das unidades textuais. Conforme o autor,

É o interpretante que constrói a Rd a partir dos enunciados
(esquematização), em função de suas próprias finalidades (objetivos,
intenções) e de suas representações psicossociais da situação, do

11 Apothéloz, Denis, Borel, M-J., Péquegna. Discours et raisonnement. In: Grize 1984.
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enunciador e do mundo do texto, assim como de seus pressupostos
culturais. (Adam 2008:114)

Para o autor, “A atividade discursiva de referência constrói, semanticamente, uma
representação, um objeto do discurso comunicável”. Adam (2008) assevera que as
representações discursivas são construídas a partir da interpretação do falante e isso só é
possível quando ele ativa, nesse processo interpretativo, sua história, sua cultura, bem como
os processos cognitivos. Portanto, somente a partir da comunhão desses elementos, o
falante é capaz de construir uma representação discursiva. O autor ainda afirma que o
locutor tem consciência das limitações da língua, mas que isso não é empecilho para a “[...]
referência ao mundo, às palavras, à própria situação de enunciação e aos coenunciadores.”
(Adam 2008:113-115).

Diante do exposto, entendemos que construir uma representação discursiva depende,
essencialmente, da interação dos sujeitos no discurso levando-se em consideração os
aspectos de natureza social, cultural, histórica e cognitiva, que auxiliam no processo de
construção e (re)construção dos objetos discursivos.

2.3 A Referenciação como mecanismo de construção dos sentidos

De acordo com Koch (2006:59), a referência seria “aquilo que designamos,
representamos, sugerimos quando usamos um termo ou criamos uma situação discursiva
referencial com essa finalidade”. Conforme a autora, não se trata, portanto, de rotular ou
“etiquetar” as coisas ou os objetos da forma como percebemos ou compreendemos. A
atividade de referir vai além da simples relação entre os elementos textuais, ela liga os
elementos do texto inferidos no co-texto ou evocando elementos do contexto
(extralinguísticos). A autora acrescenta que “[...] os processo de referenciação são escolhas
do sujeito em função de um querer dizer. Os objetos de discurso não se confundem com a
realidade extralinguística, mas (re)constroem-na no próprio processo de interação.” (ib.
2004:61). Da mesma forma, Cavalcante (2012:113) afirma que

[...] o processo de referenciação pode ser entendido como o conjunto
de operações dinâmicas, sociocognitivamente motivadas, efetuadas
pelos sujeitos à medida que o discurso se desenvolve, com o intuito de
elaborar as experiências vividas e percebidas, a partir da construção
compartilhada dos objetos de discurso que garantirão a construção de
sentido(s). (Cavalcante 2012:113)

Portanto, podemos concluir, de acordo com as autoras, que o objeto de discurso é uma
entidade construída e representada a partir das relações textuais que estabelecem com os
outros elementos do texto e que são percebidos, em sua maioria, através das expressões
referenciais. É importante enfatizar que nem sempre um referente é construído por
expressões referenciais presentes no cotexto. As relações entre os elementos podem ser
evocadas pelo contexto ou inferidas a partir de informações estocadas na mente dos
interlocutores. O processamento dessas informações, no entanto, obedece a restrições
impostas pelos aspectos sociais, culturais e interacionais, portanto, nem sempre um
conhecimento ativado por um indivíduo poderá ser acessado da mesma forma por outro.
(cf. Cavalcante 2012)
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A autora destaca ainda a importância do processo de referenciação na compreensão,
produção e coesão textual, pois são responsáveis pelo “papel na organização da
informação; a atuação na manutenção da continuidade e progressão do tópico discursivo e
na participação e orientação argumentativa do texto”. (ib.102). Em harmonia com a autora,
Adam (2008) entende que o processo da referenciação só é assegurado a partir das
“retomadas de elementos introduzidos na memória”. Essas retomadas textuais
(conhecimentos armazenados) só são possíveis porque a língua disponibiliza propriedades
que dão conta da recuperação da informação que o leitor necessita (cf. Adam 2008:132).

Para a recuperação desses elementos, a partir do modelo da tripartição de Prince
(1981), Furtado da Cunha (2010:6), acrescenta que os referentes são classificados de acordo
com a noção de conhecimento compartilhado, ou seja, há uma negociação ou troca de
ideias entre falante e ouvinte em torno da informação dada.  Nas palavras da autora, “o
falante assume o que o ouvinte conhece, admite ou pode inferir algo particular”. Dessa
maneira, as entidades referenciais podem se dividir em três grupos:

1. Entidade nova: quando a informação é introduzida pela primeira vez no discurso e
não está ancorada em nenhum outro elemento anterior. É caracterizada como “novo-em-
folha”, ou de acordo com Cavalcante (2012:122) é uma “introdução referencial pura”.

2. Referente evocado: quando a entidade está associada (ancorada) a algum elemento já
disponível no ambiente textual (textualmente evocado) ou pode achar-se disponível na
comunicação.

3. Referente inferível: quando a entidade é identificada a partir dos processos de
inferência a partir de outros elementos contidos no cotexto e geralmente aparecem
antecedidas por um artigo indefinido. Assim, os referentes novos encontram-se, em sua
maioria, introduzidos por sintagmas indefinidos e os evocados são caracterizados pela
presença de pronomes, advérbios, SNs definidos ou anáforas zero.

2.4 A referência na construção da textualidade

De acordo com Adam (2008), “a continuidade referencial é assegurada pelas retomadas
de elementos introduzidos na memória [...] possibilitadas por certas propriedades da língua:
pronominalização, definitização, referenciação dêitica cotextual e correferência lexical”.
(Adam 2008:132) A definição de correferência, segundo autor, é a “relação de identidade
referencial entre dois ou mais signos semanticamente interpretáveis, independentemente um
do outro.”. Essas relações dependem da posição que ocupam no cotexto, ou seja, se a
interpretação de um significante estiver à esquerda a correferência é dita anafórica, se à
direita, catafórica. Conforme Oliveira (2008:196), os “procedimentos anafóricos garantem a
unidade temática dos textos ao promoverem a manutenção dos sentidos referidos”. Segundo
a autora, a referência por meio da catáfora ocorre em menor frequência em relação aos
anafóricos, no entanto, “[...] contribuem de modo considerável para a coesão textual [...] da
expansão temática e dos sentidos novos articulados na superfície textual.”. Segundo
Cavalcante (2012:123), a estratégia anafórica é responsável pelas “[...] retomadas de um
referente por meio de novas expressões referenciais.” As anáforas diretas são as expressões
já introduzidas no texto e as anáforas indiretas são as entidades implícitas e ativadas pelo
interlocutor a partir de outros elementos introduzidos no cotexto. Com base em Adam
(2008), destacaremos alguns tipos de anáforas a título de exemplificação:

1. As anáforas são caracterizadas em fiel (ex: anáfora pronominal), quando retoma o
mesmo lexema e infiel quando necessariamente não remete ao mesmo lexema.
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2. As anáforas resumidoras caracterizam-se por sintetizar um segmento longo e as
anáforas associativas quando os elementos apresentam-se como já conhecidos ou
identificáveis a partir das informações disponíveis no contexto. Estabelece-se,
portanto, uma relação semântica entre os segmentos.

3. As anáforas definidas aparecem nos encadeamentos em que ocorre um referente sob
a forma indefinida e logo após se dá a retomada do item lexical de forma idêntica ou
quase idêntica. No entanto, o referente pode ser identificado por inferência no
cotexto em uma relação do tipo todo-partes.

4. As anáforas demonstrativas ocorrem a partir de uma reclassificação do objeto do
discurso. Relaciona elementos armazenados na memória, introduzindo um novo
ponto de vista sobre o referente.

É importante destacar que as ocorrências anafóricas não estão condicionadas a uma
expressão anteriormente precisa e pontual, facilmente encontrada no cotexto, ou seja, “[...]
pode ultrapassar os limites do enunciado que o contém.” (Koch 2005:37).

Como observamos, os mecanismos anafóricos são responsáveis pela estabilização e
coesão dos elementos discursivos. Para Adam (2008:145), “[...] as ligações anafóricas
exercem um papel capital não apenas na coesão, mas na progressão, por intermédio de
modificações progressivas de um referente que não se limita a retomar.”. Em harmonia com
o autor, Marcuschi (2006) acrescenta que existe um processo referencial evolutivo, ou seja,
mesmo que aja uma repetição dos referentes, estes podem passar por um processo de
mudança ou transformação. Portanto, podemos compreender que, no processo de
referenciação, há sempre uma reconstrução ou reelaboração dos elementos do discurso que
estão condicionados aos processos sociocognitivos dos falantes, sendo ativados na
produção e interpretação de um texto.

3 Análise do Corpus

Nesta seção, pretendemos exemplificar através da análise realizada no corpus, como o
processo referencial ocorre no texto e como colaboram na construção da representação
discursiva da vítima e do agressor no discurso jurídico.

3.1 A representação discursiva do agressor e da vítima na sentença judicial

A escolha do material linguístico empregado durante a produção textual reflete, antes
de tudo, àquilo que o locutor quer passar ao seu interlocutor, ou seja, suas intenções, seus
objetivos. Os operadores do direito tem a preocupação de, através dos fatos apresentados,
da legislação e da jurisprudência, apresentar ao seu leitor, argumentos consistentes e
fundamentados de modo a não restarem dúvidas sobre a decisão tomada no documento.
Nesse contexto, como mencionamos, objetivamos compreender, descrever e interpretar
como são construídas as representações discursivas da vítima e do agressor na sentença
judicial através dos elementos referenciais que auxiliam na ativação, construção ou
reconstrução dos objetos discursivos.

Para melhor observação do fenômeno estudado e para facilitar o processo de descrição
e interpretação do objeto-de-discurso em análise, optamos por apresentar um quadro
sinóptico em que destacamos as ocorrências referências, suas relações com o referente e o
seu quantitativo.
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Por ser um documento que trata de assuntos que envolvem diretamente pessoas em
situações de conflito, e no nosso caso, crimes de violência contra a mulher, o corpus está
codificado, objetivando preservar a face dos envolvidos na cena enunciativa. Dessa forma,
seus nomes serão abreviados, conforme a especificação abaixo:

Agressor L.A.J.M./ L.A./ Padre
A.

Vítima M.A.S/ M.
Tabela 1: Codificação dos referentes

Fonte: elaborado pela autora

3.1.1 Como o agressor é representado discursivamente no texto jurídico

Ocorrência no
texto

Elementos referenciais Quant. de
ocorrências

Anáforas
pronominais

“Ele” / “o” / “lhe” 20

Elipses “ofereceu à vítima seus serviços
espirituais”

“Informou ter pertencido à Igreja
Católica Brasileira”

15

Anáforas
demonstrativas

“daquele padre” 01

Expressões
anafóricas

“qualificado”; “o réu”; “o
indiciado”; “o acusado”; “o ora

acusado”; “o responsável”; “Padre
A”; “filho”; “padre exorcista”; “seu

nome”

34

Quadro 1 – Dados coletados do corpus da pesquisa - Proc. n.1
Fonte: Quadro elaborado pela autora

Nessa amostra, o grande número de ocorrências anafóricas pronominais reflete que a
intenção do locutor (juiz) é a de sinalizar ao seu interlocutor quais os elementos de conexão
que fazem referência no contexto. Esse recurso linguístico ajuda tanto na leitura como na
interpretação do texto, evitando possíveis equívocos de compreensão. Adam (2008)
assevera que as remissões por pronomes não evocam nenhuma nova propriedade do objeto,
ou seja, é um instrumento indicativo, de ativação do referente anterior. A essas
observações, Koch (2005) acrescenta que,

No caso de haver mais de um grupo nominal que poderia ser
potencialmente o elemento de referência, por preencher as condições
de concordância do pronome, as indicações referenciais das
predicações feitas sobre cada elemento desempenham papel decisivo
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na decisão do leitor/ouvinte sobre qual dos possíveis elementos de
referência deve ser selecionado como tal. (Koch 2005:39)

A remissão do referente através da elipse ou anáfora zero apresenta-se no texto como
outro recurso linguístico que tem como objetivo primar pela norma culta da língua, já que o
texto faz parte do universo jurídico e, portanto, cuida dessa padronização e normatização da
língua, além de evitar as redundâncias e repetições textuais. Assim, segundo Oliveira
(2008) essa estratégia é “um mecanismo de coesão em que a recuperação de um
constituinte é processada num espaço formalmente vazio; o preenchimento se faz no plano
semântico com a ativação das informações subentendidas.” (ib. 2008:197).

Na expressão “daquele padre” a ocorrência da anáfora demonstrativa tem como função,
além da indicação precisa do termo referido, o de promover uma reclassificação do objeto-
do-discurso, ou seja, pode-se dizer que se trata da introdução de um novo ponto de vista do
objeto, característica que as anáforas definidas não possuem, ou seja, a expressão não
remete a um padre qualquer, mas específica e particulariza a entidade anteriormente citada.

A construção da representação do agressor pelo enunciador concentra-se
principalmente em dois momentos no texto jurídico, no relatório e na fundamentação. Para
o fortalecimento da imagem do agressor o locutor lança mão de uma variedade de
expressões referenciais que ativam na memória discursiva do leitor/ouvinte diversas
informações sobre esse referente, dentre elas:

Exemplo (1)

L1 O fato de o acusado ter cometido o delito. “O MINISTÉRIO PÚBLICO acusa L.A.J.M., qualificado nos
autos, da prática de delito descrito no artigo 215 “caput” do
Código Penal.”

L7 O fato de o acusado usar o recurso da
religiosidade para atrair suas vítimas.

“Ele se identificou como Padre A., ofereceu à vítima seus
serviços espirituais”.

No entanto, as expressões referenciais utilizadas, apesar de criarem a hipotética
imagem do agressor, apenas apontam que o referente seria o suposto ou o provável
agressor, ou seja, ainda não há uma confirmação de que o acusado cometeu realmente o
delito. Essa comprovação vai sendo construída pelo enunciador através da fundamentação
dos fatos relatados, além dos elementos culturais e sociais que auxiliam na construção do
conceito de crime, em outras palavras, o autor vai cercando-se de argumentos no âmbito do
sistema jurídico, criminal e social que possam comprovar a culpa do acusado, conforme o
excerto:

Exemplo 2

“Os elementos de convicção extraídos dos autos impõe a procedência da ação penal”.
“Em crimes de natureza sexual, rotineiramente praticado às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e

passivo da infração, a palavra da vítima assume preponderante importância, por ser a principal, senão a única
prova de que se dispõe”.
“CONDENO L.A.J.M.”.

Observamos também que o referente vai passando por uma transformação ou mudança
em todo o texto, ou seja, vai passando por um processo evolutivo. Segundo Apothéloz e
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Reichler-Béguelin (1995)12 apud Cavalcante (2012:106) explica que esse fenômeno é
explicado pelo processo de recategorização referencial, ou seja, o referente vai evoluindo
de “qualificado” a “acusado”, adquirindo um peso muito maior nas argumentações do
enunciador. Segundo a autora, essa evolução do referente diz respeito às intencionalidades
do autor e ao direcionamento argumentativo que ele pretende dar. Assim, percebemos no
documento, que o locutor vai reunindo elementos ao referente (agressor), propiciando ao
leitor um leque de possibilidades interpretativas na construção da entidade discursiva. Outra
característica atribuída às expressões referenciais citadas é a descrição definida: “o réu”, “o
molestador”, “o indiciado”, “o acusado”. Segundo Koch (2004),

[...] as expressões ou formas nominais definidas caracterizam-se por
operar uma seleção real, co(n)textualmente determinada ou
intencionalmente atribuída pelo locutor.[...] O uso de uma descrição
definida implica sempre uma escolha dentre as propriedades ou
qualidades capazes de caracterizar o referente, em função de um
projeto de dizer do produtor do texto. [...] Trata-se da ativação dos
conhecimentos pressupostos como partilhados entre os interlocutores
de características ou traços do referente que o locutor procura ressaltar
ou enfatizar. (Koch 2004:69)

Em conformidade com a autora, a cada referente, um novo espaço mental é aberto,
permitindo a construção da significação textual. A repetição de um mesmo item lexical leva
a ativação ou construção de conhecimentos diferentes no decorrer do discurso, convocando
o leitor a participar desse processo evolutivo. A seleção dos elementos nominais feita pelo
enunciador, “o réu”, “o acusado”, “autor do delito”, para representar a figura do agressor,
comprovam suas intenções e sinalizam ao leitor qual a provável decisão judicial.

3.1.2 Como a vítima é representada discursivamente no texto jurídico

Ocorrência no
texto

Elementos referenciais Quant. de
ocorrências

Anáforas
pronominais

“Ela”, “a”, “lhe” 26

Anáforas
demonstrativas

“esta”, “dessa irmãzinha” 02

Anáfora zero

“descreveu os fatos de forma convincente”

“Questionou-o se ele fazia orações”

“Encontrou o acusado, que se identificou
como Padre A”

30

12 Apothéloz, Denis; Reichler-Béguelin, Marie-José. Construction de la réference et strategies de
designation. In: Berrendonner, Alain; Reichler-Béguelin, M-J (Orgs.). Du suntagme nominal aux
objects-de-discours. Neuchâtsh: Université de Neuchâtsh, 1995.
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Expressões
anafóricas

“vítima”, “à ofendida”, “sua pessoa” 19

Quadro 2 – Dados coletados do corpus da pesquisa - Proc. n.1
Fonte: Quadro elaborado pela autora

De acordo com o quadro n. 2, algumas ocorrências de anáforas vão ser iguais às
encontradas no quadro n. 1, e, como não apresentam interpretação diferente do anterior, não
nos deteremos nessas recorrências para não nos tornarmos repetitivos. No entanto,
observamos que outro tipo de anáfora, conhecida como anáfora zero apresentou um número
considerável de ocorrências para designar a vítima. Observamos que o recurso linguístico
aqui empregado segue a mesma estratégia utilizada nos textos que obedecem à
padronização da língua culta, no sentido de se evitar as redundâncias ou repetições no texto.

Quanto às expressões anafóricas, não encontramos uma grande quantidade de
elementos diversificados para designar o referente “vítima”, como ocorreu para a
designação da figura do “agressor”. No entanto, a partir da grande quantidade de ocorrência
do termo “vítima”, termo que carrega em si mesmo os sentidos e as características mais
fortes da violência, acreditamos que, para o enunciador, a expressão referencial basta por si
só para a construção da representação discursiva da vítima nos textos forenses.

Palavras finais

Nosso trabalho teve como objetivo principal analisar as representações discursivas da
vítima e do agressor no gênero sentença judicial. A análise realizada constatou que a
representação dos objetos investigados, vítima e agressor, são criteriosamente construídos
no texto através das estratégias de referenciação. A construção desses elementos só é
possível quando o leitor/ouvinte ativa os conhecimentos prévios e internaliza novas
informações que o texto dispõe, num processo dinâmico de compreensão e interpretação
textuais, em que os elementos cognitivos, culturais e interacionais ocorrem
simultaneamente. A partir dos processos de referenciação, observamos que o texto passa
por um movimento constante de reelaboração e reconstrução das entidades discursivas de
acordo com as intenções e objetivos do locutor. Em relação às informações contidas no
texto, concordamos com Cavalcante (2012:133) quando ela salienta a importância dos
processos referenciais no constructo textual, ou seja, nesse processo de produção textual
não se pode pensar que sempre vai existir “um antecedente ou um gatilho explícito para as
retomadas”, ou seja, o texto vai fornecendo as pistas que serão inferidas pelo leitor e assim
ele pode fazer às remissões necessárias sem nenhum prejuízo para sua interpretação. No
entanto, entendemos que esse processo de compreensão dos sentidos do texto só é possível
quando há uma negociação e uma troca consciente de informações entre autor e leitor.
Nesse sentido, o autor deve levar em consideração que o leitor também faz parte do
processo de construção dos sentidos textuais.

Diante da importância social do texto jurídico e em especial da sentença judicial na
vida dos cidadãos, percebemos a relevância em desenvolver pesquisas que abordem o
estudo da dimensão semântica do texto, principalmente, na construção das representações
dos objetos de discurso. Nosso trabalho encontra-se em sua fase inicial de análises, no
entanto, acreditamos que nossas reflexões contribuirão para o desenvolvimento de novas
pesquisas na área da ATD em textos de caráter jurídico.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1519



Referências Bibliográficas

Adam, Jean-Michel.2008. A Linguística Textual: introdução à análise textual dos discursos.
Tradução de Maria das Graças Soares Rodrigues et al. 2ª ed. rev. e aum. São Paulo: Cortez.
Bakhtin, Mikhail.1992. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes.
Bazerman, Charles. 2006. Gênero, agência e escrita. Tradução e organização de Ângela
Paiva Dionízio e Judith Chambliss Hoffnagel. São Paulo: Cortez.
Brasil. 1941. Código do Processo Penal, Legislação brasileira. Brasília, DF. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm Acesso: 23/04/2013.
Brasil. 1973. Código do Processo Civil, Legislação brasileira. Brasília, DF. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm Acesso: 24/07/2013.
Cavalcante, Mônica Magalhães. 2012. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto.
Duque, Paulo Henrique; Costa, Marcos Antônio. 2012. Linguística cognitiva: em busca de
uma arquitetura de linguagem compatível com modelos de armazenamento e categorização
de experiências. Natal/RN: EDUFRN.
Estrela, Simone da Costa. 2010. As modalizações em sentenças judiciais: a ação da
linguagem na representação dos mundos formais. Dissertação (mestrado em Linguística),
UFPB/CCHLA, João Pessoa/PB.
Feltes, Heloísa Pedroso de Moraes. 2007. Semântica cognitiva e modelos culturais:
perspectivas de pesquisa. Disponível em:
www.pessoal.utfpr.edu.br/paulo/semantica%20cognitiva Acesso: 23/10/2013.
Fossile, Dieysa Kanyela. 2009. Teoria dos espaços mentais e da mesclagem conceitual:
concepções da literalidade e metaforicidade. Voos revista polidisciplinar eletrônica da
Faculdade de Guairacá, v. 1, jul. Disponível: www.revistavoos.com.br Acesso: 23/10/2013.
Furtado da Cunha, Maria Angélica. 2010. Procedimentos metodológicos da Linguística
Funcional. UFRN, Natal (mimeo).
Fuzer, Cristiane. 2010. Contexto e léxico-gramática em interação: análise de uma sentença
condenatória. Rev. Letras, v.20, n. 40, jan./jul. UFSC, Santa Maria/RS: 113-132.
Izumino, Wânia Pasinato. 2003. Justiça para todos: os Juizados Especiais Criminais e a
violência de gênero. Tese (Doutorado em Sociologia), USP, São Paulo.
Koch, Ingedore Vilhaça. 2012. O texto e a construção dos sentidos. 10ª ed. São Paulo:
Contexto.
________. 2006. Desvendando os segredos do texto. 5ª ed.São Paulo: Cortez.
________. 2005. A coesão textual. 20ª ed. São Paulo: Contexto.
________. 2004. Introdução à linguística textual: trajetória e grandes temas. São Paulo:
Martins Fontes.
________; Elias, Vanda Maria. 2012. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo:
Contexto.
Marcuschi, Luiz Antônio. 2008. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São
Paulo: Parábola Editorial.
________. 2007. Cognição, linguagem e práticas interacionais. Rio de Janeiro: Lucerna.
________. 2006. Referenciação e progressão tópica: aspectos cognitivos e textuais. Cad.
Est. Ling., Campinas, 48(1): 9-17.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1520



________. 2005. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: Dionisio, Angela Paiva;
Machado, Anna Rachel; Bezerra, Maria Auxiliadora (Org.). Gêneros textuais e ensino. 4ª.
ed. Rio de Janeiro: Lucerna: 19-36 (mimeo).
________. 1999. Cognição e produção textual: processos de referenciação. In: II Congresso
Nacional da ABRALIN. Florianópolis: Anais. UFSC: 1-22.
Medeiros, Isadora Dias; Silva, Aurélia Carla Queiroga. 2012. Mulheres em situação de
violência doméstica: origem, limites e possibilidades de enfrentamento. Rev. Direito e
Liberdade – ESMARN – v. 14, n. 2, jul/dez: 63-78.
Mesquita, Andréa Pacheco de. 2010. As Marias que não calam: perfil das mulheres vítimas
de violência após a implementação da lei Maria da Penha em Maceió/AL. Fazendo Gênero
9, Diásporas, diversidades, deslocamentos. Disponível em:
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278269236_ARQUIVO_Texto_Com
peto_asmariasFG9.pdf Acesso: 12/03/2013.
Montenegro Filho, Misael. 2009. Curso de direito processual civil. Volumes 1 e 2, 5ª ed.,
São Paulo: Atlas.
Oliveira, Marcela Beraldo de. 2004. Da Delegacia de Defesa da Mulher ao Juizado
Especial Criminal: significados da violência de gênero no fluxo processual. Disponível em:
http://www.pagu.unicamp.br/files/colens. Acesso em 12/06/2013.
Oliveira, Mariangela Rios de. 2008. Linguística Textual. In: Martelotta, M. E. Manual de
linguística. São Paulo: Contexto: 193-203.
Passeggi, Luis. 2012. A conceptualização do sertão nas cartas de Câmara Cascudo a Mário
de Andrade (1924-1944): um estudo de semântica cognitiva. In: Martins, Marco Antonio;
Tavares, Maria Alice (Org.). História do português brasileiro no Rio Grande do Norte:
análise linguística e textual da correspondência de Luís da Câmara Cascudo a Mario de
Andrade – 1924 a 1944. Natal, RN: EDUFRN.
_______. 2001. A estruturação sintático-semântica dos conteúdos discursivos categorias
descritivas da lógica natural para a linguística. In: Passeggi, Luis; Oliveira, Maria do
Socorro (Org.). Linguística e Educação: gramática, discurso e ensino. São Paulo: Terceira
Margem: 245-265.
Pimenta, Viviane Raposo. 2007. Textos forenses: um estudo de seus gêneros textuais e sua
relevância para o gênero “sentença”. Dissertação (mestrado em Linguística) – Universidade
Federal de Uberlândia. Uberlândia, MG.
Queiroz, Fernanda Marques de. 2008. Não se rima amor e dor: cenas cotidianas de
violência contra a mulher. Mossoró, RN: UERN.
_______. Diniz, Maria Ilidiana. 2013. Desafios à implementação de políticas públicas para
as mulheres em situação de violência. Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais
Eletrônicos), Florianópolis: 1-11.
Queiroz, Maria Eliete de. 2013. Representações discursivas no discurso político. “Não me
fiz sigla e legenda por acaso”: o discurso de renunciado senador Antonio Carlos Magalhães
(30/05/2011). Tese (doutorado em Linguística) - UFRN/PPgEL. Natal, RN.
Rodrigues, Maria das Graças Soares, Passeggi, Luiz; Silva Neto, João Gomes (Org.). 2010.
“Voltarei. O povo me absolverá...” a construção de um discurso político de renúncia. In:
Adam, Jean-Michael; Heidemann, Ute. Maigueneau, Dominique. Análises textuais e
discursivas: metodologia e aplicações. São Paulo: Cortez: 150-187.
Rodrigues, Maria das Graças Soares, et al. 2012. A carta-testamento de Getúlio Vargas
(1882-1954): genericidade e organização textual no discurso político. Filologia e linguística

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1521



portuguesa. Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Faculdade de Filologia, Letras
e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, n. 14 (2). São Paulo, FFLCH-USP.
Ramos, Milton Guilherme. 2011. Representações discursivas de ficar e namorar em textos
de vestibulandos e pré-vestibulandos. Tese (doutorado em Linguística Aplicada) –
UFRN/PPgEL. Natal, RN.
Oliveira, Karla Geane de. 2013. Representações Discursivas da figura feminina no jornal
O POVIR (Currais Novos/Rio Grande do Norte – 1926-1929): um sexo que ironicamente
se intitula de frágil. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – UFRN/PPgEL.
Natal, RN.
Salomão, Maria Margarida. 2005. Razão, realismo e verdade: o que nos ensina o estudo
sociocognitivo da referência. In Bentes, Anna Christina; Koch, Ingedore Vilhaça; Morato,
Edwiges Maria. Referenciação e Discurso. São Paulo, Contexto: 151.
Tullio, Claúdia Maris. 2013. Gêneros textuais jurídicos, petição inicial, contestação e
sentença: um olhar sobre o léxico forense. II Congresso Internacional Jurídico, 22 a
24/10/2013. Ponta Grossa/PR.
Van Dijk, Teun A. 2011. Cognição, discurso e interação. Koch, Ingedore Vilhaça, 7ª. ed.
São Paulo: Contexto.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1522


