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1. Introdução

A noção de imagem social, relacionada a atividades individuais, já utilizada na antiga
China (WATTS, 2003, p. 119), foi retomada pelo sociólogo Erving Goffman (1967), referindo-se
à autoimagem que uma pessoa deseja apresentar para os outros em uma interação. Este autor se
refere aos trabalhos de imagem (face-work), que são as ações de uma pessoa para tornar
consistente sua conduta com a autoimagem, com a intenção de evitar incidentes que possam
conduzir a uma ameaça à imagem. No presente trabalho optamos por utilizar o termo atividades
de imagem, denominação de Bravo (1996, 1999, 2000, 2002, 2003).

Pretendemos, com este estudo, analisar as atividades de imagem e dentro delas a cortesia
e a atenuação, dando ênfase aos marcadores do discurso. Segundo Portolés (2007, p. 126), “Los
marcadores no tienen la misma distribución en los textos escritos y en las conversaciones. Unos
pocos se prodigan más al hablar que al escribir.”. A atenuação vem recebendo muita atenção
ultimamente, a partir de pesquisas aplicadas a certos gêneros discursivos, principalmente do tipo
acadêmico e científico. Também há referências sobre atenuação por parte dos estudiosos da
cortesia, que é considerada por muitos pesquisadores como um dos estudos mais promissores
dentro da Pragmática.

O termo cortesia, derivado do francês court (corte), o qual designava qualidades e modo
de viver da aristocracia, já aparece na poesia provençal do século XII. Essas concepções de
cortesia se difundiram da França para outras regiões da Europa. A cortesia supunha a perfeição
moral e social do homem do feudalismo. Em contraposição ao homem cortês, havia o “vilão”, o
rústico, o grosseiro. As formas de cortesia que nasceram na corte e constituíram um conjunto de
regras de conduta, símbolo da nobreza, estenderam-se e exerceram sua influência em outros
círculos da sociedade onde tomaram novos sentidos, de acordo com outros elementos culturais.

Após um hiato até os anos 70, começam a ser publicados vários trabalhos sobre o tema. A
teoria de Brown e Levinson (1987 [1978]) ainda é considerada a mais influente por muitos
autores.

Chegaremos até as duas vertentes mais importantes na atualidade, que são a
pragmalinguística e a sociopragmática, representadas respectivamente pelos estudos dos autores
Antonio Briz Gómez e Diana Bravo e pelos autores participantes do Programa EDICE (Estudios
sobre el Discurso de la Cortesía en Español), entre outros, tais como Caffi (1999) e Fraser
(1980).

Consideraremos o conceito de cortesia, chave dentro das relações interpessoais e de
atividades de imagem, e o de atenuação, categoria pragmática, estratégia linguística empregada,
entre outras funções, para atingir esse equilíbrio de imagens ao qual se tende, segundo Hernández
Flores (2004), a ser cortês. Briz Gómez (1994) define a cortesia como a manutenção de uma
interação sem tensões e observa que a conversação coloquial espanhola é estrategicamente cortês
como meio para lograr um fim (2003, p. 22). A atenuação, segundo este autor, é uma categoria
pragmática enquanto mecanismo estratégico e tático, portanto intencional, para alcançar os fins e
a interação, além de se tratar de uma função somente determinável no contexto, que afeta as
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relações interpessoais. Entretanto, a cortesia está a serviço da atividade retórica, e devemos
considerar que nem toda a atenuação é cortês, ou explicada por cortesia.

Aristóteles, em Arte Retórica e Arte Poética, define a retórica como a arte de procurar em
qualquer situação os meios de persuasão disponíveis. Quando há que se persuadir através do
texto escrito, como no nosso caso, o único recurso é a palavra. O escritor tem que assumir o papel
de seus leitores e tentar prever as respostas ao seu texto. Porém em situações orais além da
argumentação verbal outros meios como o olhar, os gestos, a postura e o tom de voz são
utilizados.

1.1 Objetivos e Hipóteses

O objetivo geral desta pesquisa é estudar as atividades de imagem em textos escritos do
discurso jurídico. Não desconhecemos que a maior parte dos trabalhos sobre atividades de
imagem no discurso jurídico se refere à oralidade, no entanto consideramos que os textos orais e
escritos se distinguem devido a condições específicas nas quais se realizam, e que vale a pena
elucidá-las.

Os objetivos específicos desta pesquisa são:
 Contribuir ao estado da questão sobre estudos contrastivos no discurso jurídico;
 Contribuir para a caracterização de imagens de cortesia e marcadores de atenuação

no discurso jurídico do espanhol da Argentina e do português brasileiro
observados em petições cíveis;

 Observar a frequência de imagens de autonomia e afiliação no corpus escolhido,
bem como de atenuação e descortesia;

 Considerar o contexto situacional e contextual para definir se os comportamentos
(na escrita do advogado) podem ser avaliados como descorteses;

 Fazer uma análise quantitativa e qualitativa das categorizações acima descritas.

Sobre o discurso jurídico e cortesia, encontramos Bernal (2008a, 2008b, 2009, 2010),
Carranza (2007), Kurzon (2001), Salmi-Tolonen (2005), Kryk-Kastovsky (2006), Poblet (1998),
Harris (2011) e Archer (2011). Harris (2011) demonstrou que juízes utilizam atenuações em suas
interações com participantes leigos e profissionais do direito, ainda que estes últimos tenham
cometido equívocos que resultem em ameaças à imagem que diretamente afetem aos juízes.
Archer (2011) apresenta um resumo dos estudos que vem explorando imagem e (des)cortesia em
contextos judiciais. Em relação aos marcadores do discurso, observamos os estudos do
“Diccionario de Partículas Discursivas del Español”, coordenado por Briz Gómez, Pons e
Portolés (2008).

Entendemos que este estudo poderá ter importância histórica, em futuros estudos sobre o
discurso jurídico, pois, como afirma Schlieben-Lange (1993 [1983]), a história dos textos é
independente da história das línguas e o estudo histórico das línguas deve levar em conta a
história dos textos, pois pode auxiliar a percepção da mudança linguística.

A linguagem jurídica é uma linguagem específica utilizada por profissionais do Direito
para transmitir saberes e práticas profissionais. Em relação ao espanhol jurídico, encontramos em
Alcaraz Varó e Hughes (2002, p. 16) que “se puede afirmar que es cada día más importante,
debido al peso que esta lengua tiene en los organismos e instituciones internacionales”.

Para o presente trabalho pretendemos, buscando identificar atividades de imagem (face-
work), redefinidas por Bravo (2004), em amostras de petições judiciais cíveis, e estudar os
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possíveis efeitos da (des)cortesia, observando as considerações de Bravo (2002, p. 141-172) e
outros. Ao mesmo tempo, buscaremos observar as possíveis atenuações com os critérios de Briz
Gómez (2012), dentro de um contexto definido, no nosso caso, o discurso jurídico.

O corpus escolhido está representado por amostras reais de petições iniciais cíveis no
português brasileiro (do Estado do Paraná, Brasil) e no espanhol (da província de Buenos Aires,
Argentina) e a análise contrastiva português-espanhol far-se-á principalmente a partir da
perspectiva da imagem de afiliação e a de autonomia propostas por Bravo e Kaul de Marlangeon
e as orientações e metodologia de Briz Gómez sobre atenuação.

A nossa hipótese é a de que as atividades de imagem possam ser próprias do estilo
comunicativo específico do discurso jurídico em geral e em particular de cada país.

1.2 Corpus e Metodologia

Foram colhidas amostras do corpus com a finalidade de detectar qualitativamente e
quantitativamente a ocorrência de atividades de imagem. Os dados foram coletados pessoalmente
pela autora em Curitiba (Brasil), no Tribunal de Justiça do Paraná, em 2009, e em Buenos Aires
(Argentina), no Poder Judicial de la Nación (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
nº 1), em 2010, através de fotocópias, mediante as devidas autorizações dos juízes.

A petição inicial – objeto escolhido como corpus para este trabalho – é apresentada pelo
prejudicado quando não tenha sido possível encontrar uma solução amistosa entre as partes, o que
implica o exercício da ação correspondente. No caso do direito civil – que foi escolhido aqui – o
prejudicado promove uma ação civil (ALCARAZ VARÓ; HUGHES, 2002, p. 234). A petição
consiste na declaração de vontade de uma pessoa, formalmente expressada num documento
escrito dirigido a um juízo, solicitando que se instaure um processo e comece a sua tramitação. A
este ato chama-se apresentação da petição inicial e, a partir deste momento, o prejudicado
converte-se em autor ou demandante da pessoa contra a que se inicia o processo, o réu ou
demandado, que é a parte que o autor considera responsável pelo prejuízo sofrido (ALCARAZ
VARÓ; HUGHES, 2002, p. 235).

Consideraremos os conceitos de atenuação com a perspectiva pragmalinguística (BRIZ
GÓMEZ) e os atos de fala de Searle (1980 [1969]). Briz Gómez (2012) enfatiza a importância do
reconhecimento da atenuação e apresenta uma proposta teórica para a sua análise, na qual
aparecem os critérios de reconhecimento: a marca modal de distância, o conceito geral (no nosso
caso, procedente das características do subgênero judicial escrito), bem como o contexto
interacional concreto (formado pelo segmento causador ou desencadeante da suposta atenuação,
o membro discursivo atenuado e o elemento ou segmento atenuante). O autor considera que se o
analista for capaz de reconhecer essas partes, terá reconhecido de forma segura o caráter
atenuante de uma forma ou expressão. Sobre a atenuação, diz que funcionalmente, supõe-se
sempre que há algo ou alguém pelo qual velar ou cuidar. Se não há função preventiva, curativa ou
autoprotetora, não há atividade de atenuação.

No estudo das amostras de petições judiciais cíveis estaremos atentos às informações da
literatura citada, observando tanto o contexto, quanto os fatores situacionais, discursivos e
formais.

A seguir, apresentamos os conceitos encontrados nesses estudos escolhidos para o nosso
trabalho.
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2. Fundamentação Teórica

2.1 Imagem Social

A noção de imagem social está relacionada com qualidades individuais e entidades
abstratas como a honra, o respeito, a estima e o eu (WATTS, 2003, p. 119). Esta noção já era
utilizada na China antiga, mas também está presente nas culturas ocidentais. Em Hu (1944, p. 45)
encontramos um relato sobre os componentes da imagem na sociedade chinesa, um deles se
refere ao prestígio e à reputação obtidos através do êxito e da ostentação, e o outro se refere ao
respeito do grupo por uma pessoa que cumpre suas obrigações e tem boa reputação moral. Dessa
forma, a perda da imagem seria uma condenação da conduta imoral ou socialmente reprovável,
como por exemplo as mentiras usadas em proveito próprio, uma promessa quebrada ou enganar
um cliente. Dessa forma, o ser humano de distintos grupos sociais apresenta diferentes formas de
expressar a sua própria imagem ou de interpretar a imagem de seus interlocutores. Alguns
fatores, tais como diferenças psicológicas, distintos processos de socialização e posições de poder
na sociedade, explicam as diferenças de uso da linguagem de seus participantes (HOLMES,
1995).

2.2 A Noção de Imagem de Goffman

Erving Goffman foi um importante sociólogo e teórico da interação da década de 60, que
considerava o ato de comunicar-se mais importante que o conteúdo da informação do
comunicado. Em Goffman (1967) encontramos um estudo sobre rituais da interação. Quando se
entra em contato com uma pessoa, há uma preocupação de preservar a imagem pública. Para isso,
Goffman utiliza o termo face que representa o valor social positivo que uma pessoa deseja para si
e está delineada em termos de atributos sociais. Ele utiliza o termo face-work para designar as
ações de um indivíduo, realizadas com a intenção de conseguir que sejam coerentes com a sua
imagem. Há uma orientação defensiva para preservar a própria imagem e outra protetora para
preservar a imagem do outro.

Segundo Goffman, a negociação origina-se sempre em um conflito, e a partir de uma
discussão busca-se chegar a um acordo; não há situação de fala que não exija que cada
participante se preocupe sobre como tratar a si mesmo e ao outro.

Goffman considera três tipos de procedimentos:

1. Evitar situações de ameaça: refere-se à tentativa de evitar os chamados contatos
“perigosos”, ou temas e situações constrangedores.

2. Processo corretivo: refere-se à tentativa de corrigir os efeitos ameaçadores da face.
São comportamentos ritualísticos, como pedido de desculpas para compensar os
danos causados à face.

3. Pontualização: refere-se ao emprego agressivo do trabalho de face, isto é, há
ameaças voluntárias, muito comuns em situações conflituosas.

Pode-se perceber que nos dois primeiros ocorre a utilização do processo de cortesia.
(SILVA, 2008).

A noção de imagem social de Goffman (1967) foi retomada por Brown e Levinson (1987
[1978]) na obra Politeness: some universals in language usage, na qual expõe que a finalidade
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das estratégias de cortesia é atenuar os atos ameaçadores da imagem que podem surgir nos
intercâmbios comunicativos cotidianos.

2.3 As Imagens de Autonomia e Afiliação

Bravo (1999, 2004) considera que os aspectos da imagem social propostos por Brown e
Levinson (1987[1978]) baseados em Goffman (1967), o negativo (necessidade de não imposição
nas ações) e o positivo (necessidade de aprovação da personalidade e de que se compartilhem os
próprios desejos e pontos de vista) “apelan a contenidos de imagen de carga socio-cultural y
que, por lo tanto, no pueden ser trasladados entre culturas” (Bravo 2009, p. 19).

Para Bravo (2004), os comportamentos de cortesia podem ser classificados conforme se
orientem à imagem de autonomia, que é aquela mediante a qual um integrante de um grupo
adquire um contorno próprio dentro do mesmo, e à de afiliação, que é o desejo de imagem que
permite identificar-se com o grupo e pode ser preenchido, por exemplo, com privacidade ou
confiança e é perfilado em cada cultura conforme a sua idiossincrasia. Assim, não se assume que
estas categorias contenham carga sociocultural alguma até que sejam utilizadas para sistematizar
os comportamentos em estudo (BRAVO, 2004, p. 30). Estas categorias vazias de autonomia e
afiliação de caráter geral foram propostas por Bravo (1999) como alternativas às de imagem
positiva e negativa de Brown e Levinson (1987[1978]).

Apresentamos a seguir o quadro encontrado em Bernal (2007, p. 45) que mostra imagens
de autonomia e afiliação de diversos autores sendo que para nosso corpus nos interessam
especialmente os dados sobre a sociedade argentina (BORETTI, 2003, p. 113), por ser o nosso
estudo contrastivo entre o espanhol da Argentina e o Português brasileiro.

Sociedad española
(Bravo 1996,
1999, 2003)

Sociedad
argentina (Boretti
2003: 113)

Brown y Levinson
(1987)

Sociedad alemana
(Contreras 2004)

Im
ag

en
 d

e 
au

to
-n

om
ía Necesidad de tener

contorno propio
frente al grupo:
autoestima,
autoafirmación,
sentirse orgulloso
de las cualidades
propias

Autoafirmación,
autoestima,
orgullo,
competencia

Imagen negativa:
deseo de no ser
impedido por los
demás

Autoafirmación:
sentirse orgulloso
de las habilidades
críticas

Im
ag

en
 d

e
af

ili
ac

ió
n

Necesidad de
identificación con
el grupo:
confianza,
consideración,
afecto

Afecto, tolerancia,
sinceridad,
desinterés,
reciprocidad,
confianza,
solidaridad

Imagen positiva:
deseo de
aprobación por
parte de los demás

Privacidad:
separación entre
las esferas pública
y privada

IMAGENS DE AUTONOMIA E AFILIAÇÃO DE DIVERSOS AUTORES (BERNAL, 2007, p.
45)
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Nesse quadro se observa que nas sociedades hispanofalantes a imagem de autonomia
reflete as qualidades do indivíduo de autoestima, auto-afirmaçao e competência. Nas sociedades
anglo-saxãs e alemãs importa a inviolabilidade do território pessoal. Na imagem de afiliação das
sociedades hispanofalantes, o interlocutor se apresenta de modo mais afetivo, com um grau de
compromisso maior. Nas outras sociedades, a necessidade de imagem se refere à aceitação ou
aprovação.

Buscaremos dentro do corpus apresentado neste trabalho a existência ou não das
características do argentino descritas no quadro acima (BORETTI, 2003, p. 113). Lembrando que
em nosso trabalho realizamos o estudo contrastivo entre conteúdos de imagem encontrados no
espanhol da Argentina e português brasileiro delimitado ao discurso jurídico e ao texto escrito.

No presente trabalho faremos uma análise qualitativa e quantitativa da afiliação e
autonomia, segundo Bravo, já descritas anteriormente, e também da descortesia em Kaul de
Marlangeon (2005), a qual faz corresponder o conceito de afiliação exacerbada ao setor de
descortesia, entendida como ver-se e ser visto como adepto do grupo, a ponto de escolher a
descortesia em sua defesa, e o conceito de autonomia, no seio da cortesia, para corresponder ao
conceito de refratariedade no setor da descortesia, entendida como a autonomia exacerbada de
ver-se e ser visto como opositor ao grupo.

Transcrevemos o quadro de Kaul de Marlangeon:

Cortesía
(determinada por factores
sociales estables)

Descortesía
(determinada por factores
individuales variables, una
vez fijadas las coordenadas
socio-espacio-temporales)

Afiliación Verse y ser visto como
miembro del grupo

Autonomía Verse y ser visto como
diferente del grupo

Afiliación exacerbada Verse y ser visto como
adepto al grupo

Refractariedad (autonomía
exacerbada)

Verse y ser visto como
opositor al grupo

EPÍTOME TÉORICO DAS CATEGORIAS DE AFILIAÇÃO E AUTONOMIA NA CORTESIA
E DE AFILIAÇÃO EXACERBADA E REFRATARIEDADE NA DESCORTESIA DE
FUSTIGAÇÃO (KAUL DE MARLANGEON, 2005, p. 310)

2.4 A Atenuação

A atenuação pode se relacionar com a cortesia, posto que o ponto em comum de ambos os
mecanismos em geral é o desejo de guardar a imagem do outro. Briz Gómez (1995) postula que a
atenuação é uma categoria pragmática baseada em geral no princípio da cortesia que mitiga a
força ilocutiva. Briz Gómez (2012, p. 36) define a atenuação como “un mecanismo lingüístico
que tiene que ver siempre con la eficacia y la actividad argumentativa y no siempre con la
cortesía”. Além disso, acrescenta que a atenuação é uma estratégia discursiva que “maximiza y
realza las contribuciones del yo” (BRIZ GÓMEZ, 1996, p. 14). No entanto, nem sempre é um
modo cortês de expressão que regula a relação social. Briz Gómez distingue a cortesia codificada,

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3358



normativa, própria do grupo sociocultural, e a estratégica, um fenômeno produzido na
conversação, que se explica como estratégia para alcançar outros fins. Esses dois tipos de
estratégias são encontradas no corpus estudado neste trabalho e vêm favorecidas por contextos de
distância discursiva, isto é, com a formalidade que o discurso jurídico exige.

Puga Larraín (1997) adiciona que a atenuação é um gesto de tomar distância, um recurso
que separa o falante do interlocutor porque se deseja respeitar a imagem e não invadir o território
do outro, e também que o ponto em comum da atenuação e da cortesia consiste em que “están al
servicio del buen funcionamiento de las relaciones sociales” (1997, p. 10, 21, 42). Neste trabalho
pretendemos utilizar estes princípios, ou seja: a atenuação como gesto de tomar distância, a
mitigação da força ilocutiva, o desejo de guardar a imagem do outro e o uso da atenuação com
vistas a obter a eficácia e a eficiência (BRIZ GÓMEZ, 1998, p. 146).

Portanto o uso de mecanismos atenuadores constitui parte fundamental das atividades de
cortesia e imagem (ALBELDA MARCO, 2008; BRAVO, 1993, 2004, 2005; BERNAL, 2007;
BRIZ GÓMEZ, 1995, 2003, 2007).

Os diversos procedimentos de atenuação descritos na bibliografia consultada incidem em
dois níveis: no conteúdo proposicional e na força ilocutiva. Em Briz Gómez (1995, 1998, 2003)
encontramos duas categorizações gerais conforme o grau de incidência do fenômeno, a
atenuação do dito e a atenuação do dizer:

 A atenuação do dito ou do conteúdo proposicional, assim rotulada por Briz
Gómez, e que atenua também indiretamente o dizer, é aquela pela qual minimiza-
se a quantidade ou expressa-se um elemento da proposição de forma vaga ou
imprecisa.

 A atenuação direta do dizer ou da força ilocutiva de um ato de fala parte da
tipologia clássica de atos de fala de Searle (1980 [1969]), nos quais a atenuação
pode afetar atos assertivos, diretivos, comissivos e expressivos.

Segundo Briz Gómez, a atenuação é considerada, para os analistas da cortesia, como um
modo de expressão da cortesia, e principalmente uma estratégia de mitigação dos atos
ameaçadores da imagem própria e alheia; e, para os estudiosos da atenuação, ela tem a finalidade
de proteger a imagem do falante, no nosso caso, do escritor (advogado), de modo que a função
cortês pode aparecer somente como um acréscimo. Para estes, a atenuação é somente atividade
do falante e para os primeiros, é somente expressão de cortesia. Para Briz Gómez, uma pessoa
pode atenuar e não ser necessariamente cortês. Briz Gómez (2012, p. 36) dá exemplos de
apresentação de trabalhos científicos nos quais se atenua para que sejam aceitos em um
congresso, por exemplo atenuando o título (Hacia, Esbozo, Notas para el estudio...) ou os
objetivos (pretendemos dar cuenta en lo posible...). Portanto, se atenua para que sua participação
seja aceita, não está sendo cortês.  Assim, a atenuação é um mecanismo linguístico que tem a ver
com a eficácia e atividade argumentativa e não sempre com a cortesia. O autor considera a
atenuação como um fato pragmático e linguístico, e que é preciso mantê-lo diferenciado de
cortesia, como conceito estritamente social. Linguisticamente os atenuantes são instrumentos
táticos de minimização e consequentemente de distanciamento da mensagem. Como funções
pragmáticas atenuadoras, Briz Gómez (2012, p. 41) apresenta:
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a) una estrategia para curarse en salud, autoprotegerse, no responsabilizarse o
minorar responsabilidades, ser políticamente correcto a la hora de hablar de
ciertos temas, de ciertas personas o instituciones, etc.

(…)

b) una estrategia para prevenir y curar (reparar) los daños a la imagen o la
intromisión o invasión de un territorio.  (…) Y es en esta estrategia donde la
atenuante adquiere a menudo un valor cortés o, dicho de otro modo, es la pareja
lingüística de lo socialmente cortés. Atenuación y cortesía son ahora pareja.

Briz Gómez (2012) enfatiza a importância do reconhecimento da atenuação e apresenta
uma proposta teórica para a sua análise, na qual aparecem os critérios de reconhecimento: a
marca modal de distância, o conceito geral (no nosso caso, procedente das características do
subgênero judicial escrito), bem como o contexto interacional concreto (formado pelo segmento
causador ou desencadeante da suposta atenuação, o membro discursivo atenuado e o elemento ou
segmento atenuante). O autor considera que se o analista for capaz de reconhecer essas partes,
terá reconhecido de forma segura o caráter atenuante de uma forma ou expressão. Sobre a
atenuação, diz que funcionalmente, supõe-se sempre que há algo ou alguém pelo qual velar ou
cuidar. Se não há função preventiva, curativa ou autoprotetora, não há atividade de atenuação.

3. Análise de amostras de petições iniciais cíveis

Foram analisados qualitativa e quantitativamente um total de 15 petições iniciais cíveis
em espanhol da Argentina (Província de Buenos Aires) e 15 em português brasileiro (Estado do
Paraná).

Apresentamos algumas amostras de petições iniciais cíveis em português. A seguir,
apresentamos as amostras do espanhol. Ressaltamos que tais amostras foram escolhidas para a
análise com o fim de ilustrar a metodologia utilizada para o estudo do corpus como um todo,
cujos resultados serão mostrados no capítulo seguinte.

3.1 Análise de amostras de petições inicias cíveis em português brasileiro

1. Donde, por consequência, assevera-se que o desequilíbrio contratual salta aos olhos em uma breve leitura.

Nesta amostra encontramos o marcador discursivo “por consequência”, que é um conector
consecutivo, pois apresenta o membro do discurso no qual se encontra como uma consequência
de um membro anterior (Portolés, 2007).

O primeiro exemplo – “assevera-se” – apresenta a forma impessoal gramatical se com a
ocultação do eu, forma de atenuação de antecede a ameaças como “salta aos olhos” e “uma breve
leitura”.

Ocorre, então, uma atenuação antecipada, como emergente da sua relação com a presença
de uma ameaça, pois essas duas expressões – “salta aos olhos” e “uma breve leitura”- poderiam
ser interpretadas como ironias ou descortesias, e ficariam atenuadas pela forma se. “Salta aos
olhos” e “uma breve leitura” são  expressões idiomáticas muito fortes, que o advogado utiliza
com a intenção de aproximação ao juiz através dos conhecimentos comuns do direito, mas poder-
se-ia também pensar que o advogado quis dizer “Como você não vê? É evidente!”.
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Neste caso, a atividade de imagem pode apresentar-se como cortês, porque a imagem do
destinatário resulta envolvida (sempre que o juiz não interprete como ironia e perceba o
advogado como parte do grupo).

Desta maneira, podemos observar a imagem de afiliação de Bravo (2004), pois com as
expressões “salta aos olhos” e “uma breve leitura”, apesar de parecer descortês, o advogado
demonstra pertencer ao mesmo grupo do juiz, de profissionais do direito, porque somente quem
pertence a este grupo pode perceber que o desequilíbrio contratual “salta aos olhos em uma breve
leitura”.

2. De efeito, pela fórmula e critérios utilizados pela REQUERIDA para o cálculo do seu crédito, tem-se
inabalável certeza da exigência de juros sobre juros, prática que, conforme determina a lei (Decreto n.
22.626/33, arts. 4 e 11) é nula de pleno direito, porque possibilita a cobrança de juros capitalizados.

Aqui encontramos o marcador discursivo “de efeito”, o qual mostra seu membro
discursivo como uma realidade ou um fato certo diante de outros possíveis argumentos (Portolés,
2007).

No extrato (2), encontramos dois casos de atenuação: “tem-se” – no qual ocorre o uso do
se com ocultação do eu, seguido da veemente força argumentativa  “inabalável certeza da
exigência de...”, com a atenuação posterior “conforme determina a lei”.

Através da impessoalização com a redução do compromisso do falante com o dito, ocorre
a minimização da imposição e mantêm-se a distância e o poder do juiz.

Nesta amostra, ocorre atividade de imagem com a finalidade de proteger aspectos da
imagem do falante. O efeito de cortesia se apresenta através da ocultação do eu antes da
afirmação categórica que ameaça a imagem do juiz, seguida de outra atenuação com citação da
lei, onde encontramos a imagem de afiliação de Bravo (o indivíduo vê a si mesmo como parte do
grupo), com a finalidade de destacar a imagem do juiz. Esta amostra apresenta atividades de
imagem com efeito de cortesia segundo a metodologia utilizada (BRAVO, 2002, 2005).

3.2 Análise de amostras de petições iniciais cíveis em espanhol da Argentina

3. En este sentido corresponde reclamar, y así lo hago:
1) El daño emergente del automóvil de mi mandante siniestrado por la suma de $ 10.420,00.
2) La pérdida de valor venal que prudentemente se calcula en $ 2.000,00 – debido a daños sufridos por la
chapa, la carrocería y el tren delantero que indudablemente dejan secuelas a posteriori de la reparación que
pueda efectuarse.
3) El rubro Privación de Uso, tiene en este caso un peso particular en razón de la utilización que la actora,
Sra. Otaz hacía del automóvil ya que a raíz del siniestro fue gravemente incomodada tanto en su esfera
familiar, cuanto laboral y, en razón de su disminución física ya apuntada, obligada a incurrir en gastos de
traslado, para ella indispensables, postergando otros variados rubros de su vida y la de su familia, con el
consecuente deterioro de su calidad de vida. Es por todo ello que por este rubro se reclama la suma de $
5.800,…

O marcador discursivo “En este sentido” é um reformulador recapitulativo, pois apresenta
seu membro do discurso como uma conclusão ou recapitulação a partir de um membro anterior
ou uma série deles (Portolés, 2007).

Em “corresponde reclamar” ocorre a ocultação do eu com despersonalização que atenua a
segunda parte “y así lo hago”, onde ocorre a estratégia de autoafirmação com a presença do eu e
uma atividade de autoimagem. Esta atividade de autoimagem não é necessariamente cortês, já
que não se tem nesse contexto a intenção de ficar bem com o outro.
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Neste caso apresenta-se a imagem de autonomia de Bravo (2004, p. 30), bem como uma
atividade de argumentação jurídica com intensificação.

4. Muy por el contrario, estas Doctrinas Plenarias, tan caras y respetadas hace algunas décadas, como criterios
rectores de la Judicatura y de todos los que integramos el mundo forense, al presente, sólo sirven para que
cada Magistrado, o cada Sala del Tribunal de Alzada, dé “su versión o su interpretación”, de lo que se dijo
en un Plenario.

O conector “muy por el contrario” é contra-argumentativo, pois apresenta um contraste
ou contradição entre os membros vinculados (Portolés, 2007).

Neste caso, o advogado primeiro atenua com elogios ao passado, para depois dizer que
cada juiz tem uma interpretação diferente da jurisprudência, ou seja, está realizando uma ameaça
à imagem do juiz a quem se dirige, configurando-se descortesia. Tratando-se de descortesia, a
atenuação anterior não foi eficaz, pois o advogado deve mostrar respeito ao juiz a quem dirige a
petição inicial.

Ocorre autonomia exacerbada de ver-se e ser visto como opositor ao grupo (KAUL DE
MARLANGEON, 2005, p. 166). O advogado pertence ao mesmo grupo do juiz, no entanto age
individualmente, e é descortês com o juiz quando diz que “sólo sirven para que cada
Magistrado, o cada Sala del Tribunal de Alzada, dé “su versión o su interpretación”.

4. Resultados

Usualmente relaciona-se a hierarquia com os atos exortativos impositivos, nos quais o
falante impositivo realiza este ato em seu próprio benefício. No corpus apresentado nesta
pesquisa o falante (advogado) não ocupa uma posição de poder institucional superior ou inferior
em relação ao juiz (ouvinte). No entanto, ao advogado é conferido o poder institucional e com os
atos impositivos atenuados, através da ocultação do eu e do tu, protege a sua imagem e a do juiz,
ao mesmo tempo que impõe com o poder a ele conferido na posição institucional que ocupa.

No estudo sobre modelos do Brasil e da Argentina, encontramos diferenças em relação à
presença de atenuações sem cortesia que não representam ameaça à imagem do juiz e que
ocorrem no modelo do Brasil e não no modelo argentino. No modelo argentino também não
encontramos a cortesia normativa esperada nesse tipo de texto jurídico. Neste modelo é refletido
o estilo direto do argentino (BORETTI, 2001, p. 85). A imagem de afiliação foi detectada nos
modelos dos dois países, e a autonomia não aparece no modelo do Brasil. Com tais resultados,
podemos inferir que o advogado brasileiro se apresenta mais prolixo na escrita e ao não
apresentar a autonomia, mostra-se mais reservado, não se expondo como o advogado argentino.

Os resultados dos estudos sobre petições reais observados foram obtidos através de
parâmetros encontrados nos estudos citados. A incidência das atividades de imagem de atenuação
e de cortesia de Briz Gómez e atividades de imagem de autonomia e afiliação de Bravo e Kaul de
Marlangeon, bem como a incidência da cortesia valorizadora e normativa estão demonstradas nas
tabelas a seguir apresentadas.

Como se pode observar, os resultados mostram diferenças referentes à incidência de
atividades de imagem nas duas línguas estudadas, que nos permitem confirmar algumas
hipóteses:
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 A afiliação encontrada se reflete nos conhecimentos compartilhados dos advogados e
juízes e aparece em maior número no português (tabela 2);

 A autonomia se reflete na liberdade de ação para aplicar estes conhecimentos e foi
encontrada apenas nas petições em espanhol (tabela 2);

 Este estudo da linguagem judicial apresenta atividades de imagem de atenuação com
cortesia e sem cortesia nas duas línguas, com diferenças significativas para mais na
língua espanhola (tabela 5).

O discurso jurídico se produz numa situação comunicativa ritualizada e submetida a
condicionamentos. Tal característica foi observada na análise dos resultados, os quais apontam a
ocorrência de frequentes imposições do advogado em relação ao juiz, sob a forma de afirmações
categóricas. Não obstante, essas imposições se apresentam atenuadas nas amostras dos textos
estudados.

Quanto à nossa hipótese inicial de que o discurso jurídico tenha um estilo próprio,
observamos na tabela 5 atividades de autoproteção nas duas línguas, nas quais ocorreu com
frequência a minimização da força ilocutiva mediante impessoalização em nossas amostras,
representada pela forma se, evitando a referência ao próprio falante como origem de uma opinião
ou de um julgamento (Briz Gómez, 2008).

Observamos que este estudo está restrito ao corpus escolhido.

5. Conclusões

Após os conceitos teóricos trazidos na fundamentação teórica e a aplicação dos conceitos
escolhidos para a análise, apresentaremos primeiramente as conclusões a respeito da análise de
modelos, e, a seguir, da análise da petições cíveis reais.

Sobre os modelos de petições, identificamos a presença de imposições seguidas por
atenuações, como marcas representativas da cortesia em textos escritos do processo judicial civil.
Através da utilização de estratégias de atenuação, as imposições foram atenuadas. Assim,
constrói-se um destinatário mais forte e respeitado pelas estratégias do outro. Ou seja, as
intervenções do advogado que podem provocar resposta posterior do juiz à sua petição,
pretendem, além de buscar a eficácia, demonstrar respeito ao magistrado.

Os resultados também nos dão indícios de diferenças nas duas culturas, em relação às
atividades de imagem de cortesia, ou seja, a ausência de imagem de autonomia e ocorrência de
maior número de atenuações no modelo de petição do Brasil. As diferenças entre sociedades e
culturas implicam emprego e frequência de maior ou menor número de estratégias de atenuação
(BRIZ GÓMEZ, 2012, p. 57).

Consideramos que os recursos linguísticos utilizados pelo advogado nos textos escritos de
modelos de petições funcionam de modo geral como atividades de imagem de cortesia em
relação ao juiz (desde que este o interprete assim), e a intenção além de objetivar a eficácia e a
eficiência é a de atenuar as imposições resultantes do poder do qual está investido o advogado
que promove a petição.

A pesquisa sobre petições reais coincide com o estudo dos modelos de petições, quanto à
não incidência de imagem de autonomia nas petições em português, bem como quanto ao maior
número de atenuações.
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A nossa hipótese de que as atividades de imagem possam ser próprias do estilo
comunicativo específico do discurso jurídico em geral e em particular de cada país é confirmada
em nossa pesquisa, após a análise do corpus. Tal hipótese consideramos comprovada no que se
refere à proteção de autoimagens dos advogados brasileiros e argentinos. Quanto ao discurso
jurídico em geral, consideramos tal hipótese verdadeira, observando a incidência de proteção de
autoimagens tanto do advogado brasileiro, quanto do argentino.

Em relação às diferenças entre os textos jurídicos estudados, é importante a ausência de
autonomia e maior afiliação encontrados no português (tabela 2 sobre autonomia e afiliação), os
quais corroboram a nossa hipótese inicial da possibilidade de existir um estilo comunicativo
específico do discurso jurídico de cada país, levando em consideração que a cortesia guarda uma
estreita relação com os valores culturais de cada país.

Segundo Boretti (2001, p. 178), no espanhol da Argentina a cortesia está ligada tanto a
comportamentos individuais como a comportamentos solidários, e esta estratégia não busca
unicamente uma conversação fluida onde não ocorram conflitos, mas se trata de uma prática
social compartilhada, e, portanto, responde a uma ideologia. Estudos semelhantes não
encontramos sobre a cultura brasileira.

Sendo a atenuação uma categoria pragmática, é uma estratégia de distanciamento da
mensagem (BRIZ GÓMEZ, 2012). Essas atividades atenuantes estão favorecidas por contextos
de distância discursiva (por exemplo, de caráter argumentativo) e no seu uso e frequência
também intervêm fatores socioculturais como características dos interlocutores e um tipo de
cultura de maior distanciamento, como parece ser a cultura brasileira. A explicação para tais
diferenças pode ser encontrada eventualmente nos aspectos de cultura de aproximação e
distanciamento, nas duas culturas.
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