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RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto de estudo as construções 

condicionais “se p, q”, proferidas em audiências públicas do 

Tribunal de Justiça dos municípios de Niterói e São Gonçalo. 

Parte-se da perspectiva cognitivista de que os processos de 

significação na linguagem são uma construção mental 

estabelecida pelos sujeitos no jogo da interação. Os domínios 

estáveis (Modelos Cognitivos Idealizados ─ MCIs e Molduras 

Comunicativas) e os domínios locais (Espaços Mentais) 

manifestam-se na configuração da construção condicional como 

um todo. Nesse quadro teórico, estudam-se as operações de 

emparelhamento sintático, semântico e pragmático que 

contribuem para o significado global das construções 

condicionais preditivas, epistêmicas e pragmáticas 

(SWEETSER 1990), proferidas pelo juiz, promotor, defensor, 

réu e testemunha. As construções condicionais são altamente 

produtivas quanto ao papel argumentativo desempenhado no 

fluxo da organização interacional da audiência pública: (1) a 

condicional preditiva [SE V. FUT. SUBJ., V. FUT. PERIF. {ir, 

infinitivo}] mostra a desproporção entre delito e pena; (2) a 

condicional preditiva [SE V. FUT. SUBJ., V. PRESENTE IND. 

{backshif}] aponta para o efeito jurídico decorrente da gravidade 

do fato julgado; (3) em relação às condicionais epistêmicas, a 

proposição é estabelecida na apódose para acusar o réu 

(promotor), para favorecer o réu (defensor), para amenizar as 

acusações dirigidas (réu) e para explicar a relação entre atitude 

e reação dos jurados (juiz), e (4) em relação às condicionais 

pragmáticas, a não-assertividade do conteúdo referente ao fato 

julgado relaciona-se muito mais à convicção de quem a profere 

do que ao ato de fala explicitado em “q”. 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims at studying the conditional structures “if p, q” 

spoken in public hearings of the Court of Law of São Gonçalo and 

Niterói. The cognitivist perspective which states that meaning 

processes in language are mental constructions established by subjects 

in the interactional game is taken as a starting point. Stable domains 

(Idealized Cognitive Models – ICMs, Communicative and Frames) and 

local domains (Mental Spaces) are taken to contribute to the 

configuration of the conditional construction as a whole. In this 

theoretical framework, syntatic, semantic and pragmatic operations, 

which contribute to the global meaning of the predictive, epistemic and 

pragmatic conditional constructions (Sweetser 1990) are studied. The 

analysis focuses on the differences among conditionals, pronounced by 

the judge, attorney general, “defensor”, defendant and witness. The 

conditional constructions are highly productive as to its supporting role 

performed in the flow of the interactional organization of the public 

hearing: (1) the “predictive” conditional [if v. Subj. Fut, v. Fut. Perif. 

{go, infinitive}] shows the disproportion between delict and penalty; 

(2) the preditive conditional [if v. Fut. Subj. V. Simple present 

{backshift}] points to the juridical effect due to the seriousness of the 

judged fact; (3) in relation to the epistemic conditionals, the proposal is 

established on the apodosis to accuse the defendant (general attorney), 

to favor the defendant (defender), to amenize the accusations made 

(defendant) and to explain the relation between the attitude and 

reaction of the jury (judge), and (4) in relation to the pragmatic 

conditionals, the non-assertivity of the content referring to the judged 

fact is related much more to the conviction of who pronounces than to 

the act of speaking explicitated in “q”. 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Cette thèse a comme objet d´étude les constructions des 

hypothèses “se p, q”, proférées dans des audiences publiques 

du Tribunal de Justice des municipes de Niterói et São Gonçalo. 

On part de la perspective cognitiviste dont les processus de 

signification dans le language sont une construction mentale 

établie par les sujets dans le jeu de l´intéraction. Les domaines 

stables (Modèles Cognitifs Idéalisés ─ MCIs, et Cadres 

Communicatifs) et les domaines locaux (Espaces Mentaux) se 

révèlent  dans la configuration de la construction des 

hypothèses comme un tout. Dans ce cadre théorique, on étudie 

les opérations d´appariement syntaxique, sémantique et 

pragmatique qui contribuent au signifié global des constructions 

des hypothèses prédictives, épistémiques et pragmatiques 

(SWEETSER 1990), proférées par le juge, le procureur, l´avocat 

de la défense, le coupable et le témoin. Les constructions des 

hypothèses sont fortement produtives selon le rôle argumentatif 

exécuté dans le déroulement de l´organisation intéractionnelle 

de l´audience publique: (1) l´hypothèse prédictive [SE V. FUT. 

SUBJ., V. FUT. PERIF. {ir, infinitivo}] montre la disproportion entre 

délit et punition; (2) l´hypothèse prédictive [SE V. FUT. SUBJ., V. 

PRESENTE IND. {backshif}] indique  l´effet juridique entraîné par la 

gravité du fait jugé; (3) par rapport aux hypothèses 

épistémiques, la propositon est établie dans l´apodose pour 

accuser le coupable (procureur), pour bénéficier  le coupable 

(l´avocat de la défense), pour adoucir les accusations dirigées 

(coupable) et pour expliquer le rapport entre attitude et réaction 

du jury (juge), et (4) par rapport aux hypothèses pragmatiques, 

la non-assertion du contenu relatif au fait jugé correspond 

beaucoup plus à la conviction de qui la profère qu´à l´acte de 

parole explicité dans “q”.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A condicionalidade constitui um fenômeno heterogêneo e complexo 

cuja pesquisa abarca, além da gramática, outros campos da ciência 

como, por exemplo, a filosofia da linguagem, a lógica e o cognitivismo. 

Dispomos do raciocínio condicional para imaginar situações diferentes, 

reais ou não-reais, criar mundos possíveis ou alternativos, sonhar com 

situações passadas que poderiam ser diferentes, projetar situações 

futuras que revelariam determinadas características a partir do que é 

socialmente aceito na interação. Isso significa que a condicionalidade 

deriva da ação do falante com a prática interativa, mediada pela cognição. 

Na linguagem, as condicionais têm sido abordadas por 

investigações pertencentes a um repertório teórico e metodológico 

diverso, contribuindo para o entendimento de seu funcionamento seja na 

perspectiva lógico-semântica em que prevalece a noção de que a 

condicionalidade se relaciona à dicotomia hipótese/realidade (AZEREDO 

1993), seja na perspectiva funcional em que as orações condicionais 

antepostas são entendidas como um ponto de referência ou um tópico 

discursivo (NEVES 2000) ou ainda na perspectiva lógico-filosófica em que 

a implicação semântica dos seus constituintes se pauta nas condições de 

verdade. 

Este trabalho investiga as construções condicionais no discurso 

jurídico oral a partir de dados coletados em sessões do Tribunal de Justiça 



de Niterói e de São Gonçalo/RJ. Levando-se em conta a classificação das 

condicionais proposta por Sweetser (1990), verificou-se que as 

condicionais preditivas, epistêmicas e pragmáticas foram produtivas e 

relevantes no corpus, o que pode ser explicado em função do caráter 

marcadamente persuasivo do discurso em questão. 

Na abordagem cognitivista, as condicionais são estudadas a partir 

do pressuposto de que os aspectos formais se relacionam aos aspectos 

de interpretação determinados contextualmente (FERRARI 1999 e 2001, 

FILLMORE 1982 e 2000, LANGACKER 1987). Observa-se que tanto a 

escolha da conjunção quanto a escolha das formas verbais sinalizam a 

perspectiva do falante em relação ao evento descrito na prótase 

(FILLMORE 1990, SWEETSER 1990 e 1996, FERRARI 1999). Desse 

modo, as condicionais na gramática do português possuem, como uma 

categoria sintática, informações semânticas e pragmáticas que são 

inerentes à sua descrição formal. 

A partir das considerações relacionadas à proposta de Sweetser 

(ibidem) e com base em pesquisas recentes em Gramática das 

Construções (FILLMORE & O’CONNOR 1988 e GOLDBERG 1995), o 

presente trabalho está ancorado nas seguintes hipóteses: 

 

 

HIPÓTESE GERAL: 

 

Em termos dos pressupostos da Lingüística Cognitiva, as 

construções condicionais são categorias complexas 



segundo o pareamento forma-significado (FILLMORE & 

O’CONNOR, 1988 e GOLDBERG, 1994). 

 

HIPÓTESES ESPECÍFICAS: 

 

(A) Na audiência pública, as molduras sintáticas das 

construções condicionais estabelecem categorias 

cognitivas em que se evidencia a integração dos 

conhecimentos pertencentes aos domínios estáveis (MCIs 

relativos à doutrina jurídica) e locais (domínios relativos ao 

fato jurídico propriamente e às experiências culturais); 

 

(B) As informações pragmáticas das construções 

condicionais, pareadas às molduras sintáticas, advêm dos 

enquadres dos domínios estáveis e locais, seja pelo 

próprio falante seja pelo oponente, indicando o 

posicionamento do falante (juiz, promotor, defensor, réu e 

testemunha) nas molduras comunicativas. 

 

 

Em associação às hipóteses acima, a pesquisa tem como objetivo 

verificar as operações de emparelhamento sintático, semântico e 

pragmático que contribuem para o significado global das construções 

condicionais. De acordo com a tese de Goldberg (op. cit.), as condicionais 

são instâncias de construções, portando significados à moldura sintática.  



Desse modo, a configuração formal das construções condicionais 

preditivas, epistêmicas e pragmáticas codifica informações semânticas 

e pragmáticas, considerando não só o conteúdo da prótase em relação ao 

da apódose em termos de domínios estáveis e locais, mas também o 

mecanismo de retomada do conteúdo expresso anteriormente pelo 

falante seja no interrogatório, no debate e na réplica da audiência pública.  

Outra questão que se relaciona às funções pragmáticas da 

construção condicional como um todo é o detalhamento do papel 

argumentativo que as preditivas, epistêmicas e pragmáticas 

desempenham no contexto jurídico em função das instruções semântico-

pragmáticas que estabelecem. As construções condicionais são 

produtivas para a tentativa de adesão à tese do falante, na medida em 

que se estabelecem distintas conexões e enquadres a partir da 

compreensão do evento da prótase em relação ao da apódose. 

 

 

O trabalho está organizado nos seguintes capítulos. 

 

No capítulo 2, Metodologia, explica-se a constituição do objeto de 

análise (2.1), detalhando o processo de gravação e transcrição 

(MARCUSCHI, 1998) das audiências públicas (A1, A2, A3, A4 e A5) 

realizadas no Tribunal de Justiça dos municípios de Niterói e São 

Gonçalo. 



No item referente à análise do cenário das audiências públicas 

(2.2), foram observados aspectos gerais ligados ao espaço físico, à 

postura e às ações dos participantes ─ juiz, réu, testemunha, defensor, 

promotor, jurados e platéia ─ nas várias situações de fala em que a 

atuação de cada participante ocorria em função das regras de postura 

comportamental e discursiva impostas no sistema jurídico. 

 

No capítulo 3, Pressupostos Teóricos, apresenta-se a 

perspectiva defendida pela Lingüística Cognitiva a respeito de 

“Linguagem” para se discutir um modelo de gramática cujos princípios 

associam, diretamente, informações semântica e pragmática à 

configuração sintática das estruturas lingüísticas simples e complexas. 

Enfoca-se o estudo desenvolvido por Lakoff (1987), Fauconnier e 

Sweetser (1996), Fauconnier (1997) e Fillmore (1977) em relação aos 

domínios estáveis (Modelos Cognitivos Idealizados e Molduras 

Comunicativas) e aos domínios locais (Espaços Mentais). No item 3.3., 

analisam-se as construções condicionais com base na Teoria dos 

Espaços Mentais para se delimitar espaço-base e espaço-foco. 

No item seguinte, Conectivo Let alone (1988) na perspectiva da 

Gramática das Construções, estuda-se a noção de “Construção 

Gramatical” (FILLMORE, KAY & O’CONNOR 1988 e LAKOFF 1987), 

analisando-se a construção Let alone como um fenômeno sistemático e 

não aleatório na língua inglesa, em função de suas propriedades 

sintáticas associadas às informações semânticas e pragmáticas. 



No item “Estudo das Construções Condicionais”, examina-se a 

abordagem funcionalista com relação às condicionais, apresentando a 

natureza do tratamento científico em termos das/dos: (a) relações lógico-

semânticas expressas no esquema “se p, q” (NEVES, 1999); (b) graus de 

vinculação nas cláusulas condicionais (GRYNER, 1995); (c) tipos de 

condicionais no discurso falado (FORD e THOMPSON, 1986) e (d) 

informações retomadas em “se p” (AKATSUKA, 1986). 

Sob a perspectiva cognitivista, apresenta-se o estudo das 

condicionais desenvolvido por Sweetser (1990) que inter-relaciona o 

funcionamento da condicionalidade aos processos cognitivos para 

explicar as condicionais de conteúdo, as condicionais epistêmicas e 

as condicionais pragmáticas. 

Com relação ao português do Brasil, o item “Construções 

condicionais na gramática do português” apresenta a investigação de 

Ferrari (1998, 1999a e b, 2000, 2001) quanto à relação entre os aspectos 

gramaticais (tipo de conjunção, modo e tempo verbais) e as funções 

cognitivas e interacionais que sinalizam diferenciadas posturas 

epistêmicas do falante. Essa abordagem das construções condicionais 

enfoca a interface “postura epistêmica” e “construções condicionais”, o 

estudo semântico-pragmático do esquema SE P, [ENTÃO] Q, a conjunção 

SE e as formas verbais na prótase (se p) e apódose (q). 

No capítulo 4, Aspectos cognitivos das construções 

condicionais “se p, q” na audiência pública, apresenta-se em 4.1 a 

distribuição das condicionais no corpus. De acordo com a tipologia 



proposta por Sweetser (op. cit.) em relação às construções condicionais, 

detalhar-se-á, nos itens posteriores, a configuração sintática das 

condicionais preditiva, epistêmica e pragmática, associada às 

informações semânticas e pragmáticas. Para uma análise minuciosa do 

emparelhamento forma-significado e indicações pragmáticas, tomam-se as 

noções de “Modelos Cognitivos Idealizados”, “Moldura Comunicativa”, 

“Enquadre” que, possibilitam o entendimento das conexões entre o 

conteúdo expresso em “se p” e “q”, face ao papel social que o falante 

exerce no Tribunal de Júri.  

Além de a pesquisa contemplar a proposta de categorização de 

Sweetser (1990), seu caráter inovador consiste na investigação de um 

grupo de condicionais que apresentam molduras sintáticas com 

indicações semânticas e pragmáticas especiais, tratando-se do 

enquadramento operado pelos falantes na audiência pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentar-se-á a metodologia da pesquisa, 

considerando-se duas questões: a constituição do objeto de análise ─ 

Audiências da área do Direito Penal ─ e a caracterização do cenário da 

audiência pública, que é o Tribunal de Justiça. 

 

2.1 CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DE ANÁLISE 

 

O corpus coletado para esta pesquisa provém de audiências 

públicas realizadas no Tribunal de Justiça Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, particularmente nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Trata-

se de discurso jurídico oral de situações sociais de crimes contra a vida, 

qualificados de homicídio. 

As audiências 1, 2, 3, 4 e 5 (doravante identificadas como A1, A2, 

A3, A4 e A5) foram gravadas aleatoriamente em locais, dias e horários 

variados, como se vê no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

AUDIÊNCIA LOCAL DATA HORAS 
GRAVADAS 
(Aprox.) 

A1 NITERÓI 23/07/2002    3:00 h 

A2 NITERÓI 03/12/2002    4:00 h 

A3 NITERÓI 02/04/2003    3:00 h 

A4 NITERÓI 06/05/2003    1:30 h 

A5 SÃO GONÇALO 05/11/2003    4:30 h 



No Tribunal de Justiça Pública, a gravação foi realizada em fita 

cassete: A1 foi gravada integralmente desde seu primeiro momento; as 

demais (A2, A3, A4 e A5) não foram gravadas em sua totalidade, já que 

as audiências, por vezes, não iniciavam no horário estipulado como 

também sofriam interrupções para retorno em outro horário, o que 

interferia na programação para sua gravação integral.  

A foto refere-se ao Tribunal de Júri, cenário1 em que os 

participantes da audiência atuam e se relacionam jurídica e socialmente: 

 

 

 

 

                                                 
1 Segundo Blom e Gumperz (2002: 64-68), o termo “cenário” indica a forma como os 
participantes delimitam os ambientes em espaços distintos. 



2.2 CENÁRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 

Na audiência pública, os participantes ─ juiz, promotor, defensor, 

jurados, réu, testemunhas e platéia ─ seguem linhas de conduta, 

compatíveis com o posicionamento ou papel social pré-estabelecido 

institucionalmente. 

No mesmo espaço, especificamente no centro e num plano alto 

formado por uma mesa ampla e cadeiras escuras com encostos, juiz e 

promotor ficam um ao lado do outro, sentados como se vê na foto 

destacada: 

 

 

 



[Juiz ao centro e promotor à sua direita] 

É desse espaço que acontecem as ações discursivas 

compartilhadas entre os participantes durante o fato julgado. 

Segundo Goffman (2002: 17), as situações sociais são 

estabelecidas a partir de certas regras de conduta e do monitoramento de 

todos ou de alguns dos presentes. No caso do Tribunal de Júri, a 

interação envolve orientações restritas quanto à participação de cada 

indivíduo, associando-se a “arcabouços inferenciais e procedimentos que 

são peculiares a contextos institucionais específicos” (GARCEZ, 2002: 

57). Nesses termos, tudo ocorre a partir do que determina o juiz quanto 

à/ao: 

 

 

a) abertura da audiência: 

 

Boa tarde senhores dou por instalada a sessão (...) 

(A:4: 1) 

 

 

b) ao sorteio, chamada e dispensa dos jurados2: 

 

Procedo ao sorteio do corpo dos jurados que 

compõem o conselho desta tarde 

Ao conselho por proceder a exortação abro a 

necessária - respectiva funções para tanto 

chamarei a cada um dos senhores individual e 

                                                 
2 No Tribunal de Júri, os jurados são “ouvintes ratificados” (GOFFMAN, 2002: 119), 
engajados oficialmente em todo percurso do fato julgado. 
 



tranqüilamente que então responderão com a mão 

direita bem estendida e bom som assim eu prometo 

[BATE O MARTELO] 

[TODOS FICAM DE PÉ NA SESSÃO] 

[OS JURADOS COM O BRAÇO ESTENDIDO] 

Em nome da lei consinto-vos a examinar com 

imparcialidade esta causa e a proferir a vossa 

decisão de acordo com vossa consciência e um da 

justiça 

 

A partir deste momento os senhores estão 

incomunicáveis senhores jurados entre si e com 

qualquer pessoa com exceção feita aos oficiais de 

justiça que os assistirão e a este ilustre presidente 

demais jurados eu agradeço eu os dispenso os 

convido a permanecer e assistir a sessão já os 

tendo como convocados para o próximo julgamento 

(...) (A:1: 1) 

 

 

c) chamada e dispensa do réu e testemunha no depoimento: 

 

(...) peço o acusado seja apresentado em plenária para o 

interrogatório. (A:1: 1) 

 

(...) OK José Edson (+) o senhor (+) pode se sentar ali 

nós vamos ouvir a primeira das testemunhas arroladas 

pelo:: pelo ministério público (+) o policial (+) Otílio 

Augusto Luma de Oliveira (...). (A:1: 4) 

 

(...) Soldado obrigado o senhor vai assinar o termo 

das suas declarações em seguida o senhor está 

dispensado vamos ouvir agora o:: o cabo o:: PM 

Sérgio Ferreira Pereira (A:1: 7) 



J: OK cabo o senhor vai assinar um termo das suas 

declarações em seguida o senhor está dispensado 

obrigado (A:1: 8) 

 

(...) pode sentar ali por favor (+) eh chama pra mim 

todas as testemunhas por favor os TRÊS “ta” (+) só 

pra a título de relaTÓrio (...). (A:5: 4) 

 

 

d) participação dos jurados, promotoria e defensoria no que diz respeito a 

perguntas para o réu e testemunhas: 

 

J: DADA A PALAVRA:: o papelzinho tá ali [?] cadê 

o:: ((incompreensível)) tá ali “né” DADA A 

PALAVRA AO CONSELHO SE VOCÊS TIVEREM 

ALGUMA PERGUNTA ah ”não tem caneta” se 

vocês tiverem alguma pergunta pra fazer ao 

interroGANdo FAÇAM por escrito se não fizerem 

nenhuma pergunta por favor escrevam NADA A 

PERGUNTAR (...). (A:5: 24) 

(...) OK hora do Ministério Público 

MP: Excelência eh eu queria sabe se:: se ele foi ao 

local e outras pessoas viram o acontecido (...) (A:1: 

5) 

J: Palavras da defesa alguma pergunta [?] Pode 

encerrar [?] (...) (A:1, p.7) 

J: Defesa alguma pergunta [?] (A:1:  8) 

 

e) início da fala do defensor e promotor no debate: 

 

J: (...) posso dar início à parte de debates 

concedendo então a palavra (+) à doutora (+) Lídia 

C.T.V. pelo período de duas horas (+) a partir deste 



momento (+) quatorze horas (+) e quarenta e dois 

minutos (+) para a leitura do libélulo e sustentação 

de sua tese em plenária (A:1: 8) 

 

J: Bom concedo a palavra à doutora Marília 

((incompreensível)) a partir deste momento quinze 

horas e vinte e cinco minutos pelo período de duas 

horas (+) para sustentação de sua tese (A:1:14) 

 

 

f) agradecimentos e fechamento da audiência: 

 

J: (...) agradeço a todos por sua participação e pela 

absolvição agradeço a Deus pela eliminação de 

mais um dia de trabalho e dou por encerrada a 

presente sessão uma boa noite a todos. (A:1: 3) 

 

 

No momento do interrogatório com o réu e a(s) testemunha(s), é o 

juiz quem pergunta ao promotor e defensor se há perguntas a serem 

feitas para o réu ou testemunhas. Sendo feitas, o juiz dirige-se ao réu e 

à(s) testemunha(s) para repetir as perguntas e, em seguida, as respostas 

são repetidas ao promotor e defensor. Nessa moldura comunicativa, o juiz 

é quem controla o processo das ações discursivas em função das 

orientações marcadas por laços formais, preexistentes institucionalmente. 

Seja na moldura do interrogatório seja no debate e na réplica, a fala de 

cada participante estabelece-se a partir do papel instaurado no decorrer 

de um período de tempo, “sendo as formas lingüísticas elementos 



fundamentais do evento” (BLOM e GUMPERZ, 2002), no sentido de 

revelar a postura e o envolvimento social no foco da interação. 

Noutro plano, mais abaixo, à direita e distante do juiz e do 

promotor, fica o defensor e é desse espaço que atua na moldura 

comunicativa do interrogatório, dirigindo-se ao réu e à(s) testemunha(s) 

quando o juiz o solicita a fazer perguntas. 

A foto destacada mostra esse lugar no Tribunal do Júri: 

 

 

 

 

 

Com um vestuário amplo e preto, denominado de “toga”, os jurados 

ficam à esquerda, incomunicáveis como é visto na seguinte foto: 



 

 

 

 

 

Os jurados devem manter uma postura neutra sem reagir 

verbalmente ou expressar qualquer tipo de gesto. Quando fazem 

perguntas ao réu e/ou testemunha(s) (isto só aconteceu na A5), o fazem 

em virtude da solicitação do juiz, sendo a resposta, realizada por escrito, 

transmitida pelo juiz para os demais participantes e para platéia. 

Ao ser chamado, o réu, acompanhado de policiais, senta-se em 

frente ao juiz e ao promotor para confirmar ou não se os fatos relatados 

são verdadeiros, sendo feita posteriormente uma série de perguntas. 

Após esse depoimento, as testemunhas do Ministério Público e da defesa 



são solicitadas e ficam sentadas diante do juiz, relatando e respondendo 

aos assuntos determinados pelos representantes do poder judiciário (juiz, 

promotor e defensor). Na foto, observa-se essa situação social: 

 

 

 

 

 

 

No término de cada depoimento, o juiz relata em voz alta os fatos 

proferidos pelo réu e pela(s) testemunha(s), dizendo publicamente as 

elocuções do tipo: “Vamos lá são verdadeiras in fatus os fatos narrados 

na denúncia (...)” (A1) e “Ana Lúcia (+) se eu estiver (+) equivocado a 

senhora por favor acuse ta [?]” (A2). 



A platéia fica num espaço separado por grades de madeira ou de 

ferro, permanecendo fisicamente mais afastada do falante do que um 

ouvinte permaneceria distante de um companheiro de conversa 

(GOFFMAN, 2002: 125). As fotos mostram o local onde deve ficar a 

platéia no Tribunal: 

 

 

 

 



 

 

 

O papel da platéia é o de acompanhar os acontecimentos 

desenrolados, apreciando-os sem quaisquer interferências (GOFFMAN, 

2002), mesmo tendo algum motivo. 

Como evento social, a audiência pública é marcada por enquadres 

interativos diferenciados, gerando atos discursivos dinâmicos socialmente 

organizados na rotina do Tribunal de Justiça (TANNEN e WALLAT 2002). 

A situação social de comunicação verbal encenada desenvolve-se “não 

apenas em termos de quem fala para quem em que língua, mas também 

como um pequeno sistema de ações face a face que são mutuamente 



ratificadas e ritualmente governadas” (GOFFMAN, 2002, p. 19) em 

episódios distintos, a saber:  

 

 

EPISÓDIO 1: 

Com a chegada do juiz, todos ficam de pé e, num 

movimento com a cabeça de cima para baixo, o juiz 

informa que todos podem se sentar. A sessão é 

aberta e, após um sorteio, os jurados ficam no lugar 

determinado. Com o braço direito bem estendido, 

cada jurado, bem alto e individualmente, responde 

à chamada, proferindo Assim eu prometo; 

 

 

EPISÓDIO 2: 

Noutra estrutura seqüencial da audiência, o réu é 

solicitado a comparecer em plenária, submetendo-

se às normas do evento: primeiro cumprimenta o 

juiz, que o responde, em seguida é solicitado a 

relatar os fatos ocorridos entre a vítima e o réu. 

Este é o mesmo procedimento em relação às 

testemunhas; 

 

 

EPISÓDIO 3: 

Inicia-se o debate da promotoria e da defensoria. 

Cada participante tem 2 horas de pronunciamento 

diante dos jurados; 

 

 

EPISÓDIO 4: 

Como é natural nesse tipo de evento, a promotora e 

defensora retomam o debate na réplica; 



 

EPISÓDIO 5: 

Jurados e promotor, defensor e juiz ficam a portas 

fechadas e a platéia é solicitada a se retirar da sala 

do Tribunal, esperando no corredor a chamada do 

representante oficial; 

 

 

EPISÓDIO 6: 

O público volta ao cenário para ouvir a decisão dos 

jurados, sendo proferida e lida pelo juiz. Todos 

ficam de pé nesse momento, ouvindo o texto da 

decisão. Em seguida, o juiz dá por encerrada a 

sessão, agradecendo a todos os presentes e 

batendo o martelo. 

 

 

A audiência pública é estabelecida a partir de uma situação de 

conflito praticada pelo réu. A defesa e a acusação põem em foco suas 

próprias expectativas em relação ao que se sucede no fato julgado 

propriamente e, de um modo geral, no sistema jurídico. Em termos 

lingüísticos, a fala “representa as expectativas dos falantes sobre o que 

acontecerá” (GUMPERZ, 2002, p. 151) em cada moldura comunicativa. 

As construções condicionais, com padrões sintáticos associados às 

informações semântica e pragmática específicas, contribuem para 

ressaltar aspectos relevantes em termos de representações tanto 

jurídicas quanto sociais. 

 



Apresentadas as especificidades do objeto de análise, passa-se a 

explicar o enfoque teórico desta pesquisa, considerando: 

 

a) os pressupostos da Lingüística Cognitiva no 

que diz respeito à constituição dos sentidos no 

contexto; 

 

b) a abordagem teórica da Gramática das 

Construções (FILLMORE, KAY e O’CONNOR, 

1988); 

 

c) o estudo das condicionais de acordo com a 

abordagem funcionalista (NEVES, 2000); 

 

d) o estudo das construções condicionais nas 

gramáticas do inglês (SWEETSER, 1990) e do 

português (FERRARI, 1998, 1999a e b, 2000 e 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

A Lingüística Cognitiva parte da hipótese de que a linguagem, 

antes de ser composta por unidades estruturais ou seqüências bem-

formadas autônomas, é manifestação de complexas operações cognitivas 

cujas bases se originam tanto dos esquemas conceptuais, subjacentes na 

memória do falante, quanto da experiência cultural, social e individual 

(SALOMÃO, 1999), presente na moldura comunicativa. 

Para explicar o pareamento “forma-sentido” das construções 

condicionais no corpus escolhido, enfoca-se, na primeira seção deste 

capítulo, os estudos desenvolvidos por Lakoff (1987), Fauconnier e 

Sweetser (1996), Fauconnier (1997) e Fillmore (1977) em relação às 

bases de conhecimento-de-mundo (Modelos cognitivos idealizados) 

estruturados e acumulados como memória social e/ou pessoal, “numa 

perspectiva singular, definida para o evento comunicativo em 

desenvolvimento” (SALOMÃO, 1997, p. 32). Esses constructos 

desenvolvidos à luz da Lingüística Cognitiva associam-se estritamente à 

noção de “frame”. 

 

Na segunda parte do capítulo, estuda-se a construção de Espaços 

Mentais, nos termos de Fauconnier (1997), são como domínios 

provisórios e localmente focados pelo falante no fluxo do discurso. 



O princípio de que a linguagem é um instrumento cognitivo 

(MIRANDA, 1999: 81) revela que os domínios estáveis e locais são 

estruturados e evocáveis pelos falantes, manifestando-se por marcas 

lingüísticas e contextuais (MIRANDA, op. cit, p. 86). Dentre os tipos 

variados de construtores que ligam um espaço a outro (crença, imagem, 

tempo, lugar, por exemplo), abordar-se-ão, na última parte desta seção, 

os que se referem especificamente às construções condicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 DOMÍNIOS CONCEPTUAIS ESTÁVEIS 

 

 

A Lingüística Cognitiva3 tem como pressuposto a idéia de que nem 

o contexto nem o sujeito estão afastados dos estudos gramaticais. Esse 

pressuposto adota a idéia de que “a gramática não é um nível autônomo 

da representação, mas consiste na simbolização convencional da 

estrutura semântica” (SALOMÁO, 1997, p. 36).  

Dentre as premissas apontadas por Salomão (1999) a respeito da 

proposta cognitivista, destacam-se duas noções referentes à constituição 

do sentido como atividade interativa tanto lingüística como socialmente. A 

primeira explicita que “fazer sentido (ou interpretar) é necessariamente 

uma operação social” e a segunda, “toda experiência social é, por sua 

vez, semantizante”4 (Idem Ibid, p. 71). 

 

Essa abordagem baseia-se no pressuposto geral de que o 

significado/interpretação do sinal lingüístico pressupõe bases dos 

conhecimentos armazenados e definidos, “a um só tempo, pela 

estabilidade e pela flexibilidade5” (MIRANDA, 2000, p. 62), 

considerando-se as necessidades comunicativas, localmente focadas na 

interação.  

                                                 
3 Segundo Miranda (2000: 27), “as teses básicas da Lingüística Cognitiva se fundam na 
relação sistemática da linguagem com o pensamento e desse, por sua vez, com a 
experiência. E a experiência humana mais básica se instaura (...) a partir de domínios 
mais concretos que vão fornecer as bases de nossos sistemas conceptuais (...)”. 
4 O negrito é da autora. 
5 O negrito é da autora. 



Ao correlacionar os domínios cognitivos às construções gramaticais 

de níveis variados, Salomão (loc. cit.).destaca alguns aspectos da 

validação do significado lingüístico num encontro específico: 

 

 

(...) o sujeito nunca constrói o sentido-em-si, mas sempre 

para alguém (ainda que este alguém seja si mesmo). 

Construir sentido (...) implica em assumir determinada 

perspectiva sobre uma cena, perspectiva que é 

também mutável no próprio curso da encenação 

(SALOMÃO, loc. cit.); 

 

 

(...) só é possível atuar na cena social (de caráter micro 

ou macro), investindo-a de sentido, seja com base em 

conhecimento consensualizado (o MCI da interação), 

disponível como norma de conduta, ou por conta da 

motivação singular6 de realizar objetivos localmente 

relevantes (SALOMÃO, 1999, p. 71). 

 

 

De acordo com Salomão, o significado emerge do que é investido e 

ativado por “uma rede conceptual cujos nódulos permanecem 

simultaneamente instanciados, naquilo que a conjuntura comunicativa 

neles focaliza” (Idem, 2002, p. 71) no fluxo da interação. A interpretação 

selecionada em um dado contexto relaciona-se aos papéis 

desempenhados pelos sujeitos, no momento do processo interativo. 

 

                                                 
6 O negrito é da autora. 
 



Em termos das estruturas de conhecimento pessoal ou social, 

manifestadas na construção lingüística, considerar-se-á o termo “frame” 

como primeiro item a ser tratado a seguir. 

 

 

3.1.1 FRAME 

 

 

Na linguagem, “frame” é entendido sob diferentes enfoques no 

campo, por exemplo, da Sociolingüística (TANNEN & WALLAT, 2002) e 

Lingüística Cognitiva (FILLMORE, 1982).  

De um modo geral, a noção de “frame” relaciona-se aos 

“mecanismos cognitivos que influem sobre o processo de compreensão 

da linguagem, a partir de pistas encontradas no texto oral ou escrito” 

(PRETI, 1998, p. 73). Na interação comunicativa, os “frames” são 

acionados e recuperados pelo falante por se ligarem às experiências 

socioculturais e aos esquemas de conhecimento. Desse modo, tanto os 

recursos conceptuais quanto os esquemas de organização mental e 

social pressupõem “frames” adequados às condições comunicativas 

locais. 

No campo da Sociolingüística interacional, Tannen & Wallat (2002, 

p. 188) distinguem dois tipos de “estruturas de expectativas”: o termo 

“enquadre” relaciona-se à atividade que está sendo encenada, emergindo 

das interações verbais e não-verbais. Sob o ângulo da Psicologia 

cognitiva e da Inteligência artificial, “esquema de conhecimento” refere-se 



às expectativas e hipóteses em relação aos indivíduos, aos objetos, aos 

eventos no mundo (TANNEN & WALLAT, Ibid, pp. 212-213). 

Na perspectiva da Lingüística cognitiva, “frames” são domínios de 

natureza estável, referindo especificamente às estruturas de memória 

individual e social no processamento da informação. Segundo Sweetser e 

Fauconnier (1996, p. 5), os “frames”, nossos entendimentos estruturados 

em relação aos objetos do mundo, permitem o falante fazer uso dos 

dados em seus aspectos cruciais. Um dos exemplos destacados pelos 

autores diz respeito à discussão de “casamento”. Os falantes podem se 

referir não somente ao “noivo” e à “noiva”, mas também ao “oficial de 

justiça”, ao “convidado”, ao “bolo”, ao “vestido” e ao “rabino”, todo 

conhecimento específico que possibilita entendimento do ouvinte com 

relação ao cenário “casamento”. Nos diversos focos da organização 

interacional, “frames” incluem “regras” (“roles”) para os participantes como 

“noiva”, “noivo” e “bolo”. Na visão de Sweetser e Fauconnier (Ibid, p. 5-6), 

a estrutura dos “frames” e das “regras” revela exemplos relevantes de 

acessibilidade cognitiva a partir da enunciação das construções 

lingüísticas. 

Conforme os fatores “permanência”, “organização interna” e 

“flexibilidade de sua instanciação” (SALOMÃO, 1999, p. 32), os 

conhecimentos armazenados e identificados na interação definem-se 

diferentemente como Modelos Cognitivos Idealizados, (LAKOFF, 1987), 

Molduras Comunicativas (MIRANDA, 2000, SALOMÃO, 1999) e Enquadre 

(FILLMORE, 1982). 



O estudo desses domínios conceptuais será desenvolvido nos 

próximos itens. 

 

 

3.1.1.1 MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS 

 

 

Segundo Lakoff (1987, p. 68), o pensamento organiza-se por meio 

de estruturas, denominadas especificamente de “Modelos cognitivos 

idealizados” (doravante MCIs). Os MCIs estabelecem-se a partir de 

estruturas de expectativa, sendo produzidos e disponíveis culturalmente. 

Organizados na vida diária em função da experiência humana, os 

frames “terça-feira” (“Tuesday”) e “solteirão” (“bachelor”) (LAKOFF, 1987, 

p. 70), por exemplo, são definidos, respectivamente, a partir de um 

modelo idealizado de “dia”, delimitado não só pelo nascer e pôr-do-sol 

como também pelo MCI “semana”, de natureza mais ampla. Numa 

“sociedade humana com casamento (tipicamente monogâmico) e com 

idade típica para se casar” (FILLMORE, 1982), o frame “solteirão” ─ 

“adulto do sexo masculino e solteiro” ─ é um MCI estabelecido em função 

de nossa experiência de mundo, quanto a outros modelos cognitivos 

idealizados, referentes às seguintes categorias conceptuais: “Papa”, 

“padres”, “homossexuais”, “amigados”.  

Os MCIs relacionam-se à realidade não-objetiva, sendo evocados 

num contexto específico a partir de conhecimentos adquiridos pelos 

valores culturais. Desse modo, culturas distintas podem ter noções 



peculiares quanto aos esquemas conceptuais “períodos da semana” e 

“homens adultos não-casados”. 

 

 

3.1.1.2 MOLDURA COMUNICATIVA 

 

 

Na linguagem, uma interação verbal caracteriza-se em termos do 

tipo de moldura comunicativa. Segundo Salomão (1999, p. 30), “molduras 

comunicativas são esquemas conceptuais que presumem a definição das 

identidades de seus participantes, dos papéis sociais que eles 

desempenham, do tipo de simetria das relações entre eles, do tipo de 

agendas que organizam os encontros”. Como construções cognitivas, as 

molduras comunicativas referem-se a um determinado domínio, 

estabilizado e estabelecido na interação. 

 

De acordo com os princípios de invariância e flexibilidade (Miranda, 

2000, p. 101), a autora (Ibid, pp. 99-100) considera os seguintes aspectos 

em relação à moldura comunicativa: 

 

 

a) A produção de uma moldura comunicativa empírica é o 

resultado da conjugação entre um conhecimento 

socialmente estabelecido (uma moldura comunicativa 

posta em termos de role: PALESTRAS, 

CONFERÊNCIAS, CONVERSAS CASUAIS...) e as 

representações singulares mobilizadas em cada situação 

social em que o sujeito está inserido; 



 

 

b) Diante de molduras comunicativas partilhadas em 

nossa comunidade ou cultura, sabemos qual o 

comportamento consensual desejado; 

 

 

c) As molduras comunicativas têm também um status 

cognitivo de instrumento fundamental e indispensável à 

construção das significações em todos os níveis. 

 

 

Entendidas como domínios cognitivos estáveis, determinadas 

pistas de contextualização7 (GUMPERZ, 2002), tais como as 

possibilidades de uso das construções condicionais ─ “preditivas”, 

“epistêmicas” e “pragmáticas” (SWEETSER, 1990) ─ são parte relevantes 

e indispensáveis nas molduras comunicativas, referentes à audiência 

pública. Em termos desses tipos de construções condicionais, as 

expectativas de cada participante são sinalizadas através do pareamento 

forma-significado em cada moldura comunicativa. 

Nesses termos, as ações do juiz, promotor, defensor, réu, 

testemunha configuram-se de um modo específico: no “interrogatório”, o 

juiz é a autoridade, dirigindo a sessão de perguntas para o réu ou para as 

testemunhas; no “debate”, promotor e defensor assumem, 

respectivamente, o papel de acusador e de defensor à pessoa-réu e, na 

                                                 
7 Gumperz (2002, p. 152) assim define “pista de contextualização”: “Grosso modo, as 
pistas de contextualização são todos os traços lingüísticos que contribuem para a 
sinalização de pressuposições contextuais. Tais pistas podem aparecer sob várias 
manifestações lingüísticas, dependendo do repertório lingüístico historicamente 
determinado, de cada participante”. 



“réplica”, promotor e defensor retomam suas funções para discordar das 

idéias do oponente. Há restrições explícitas quanto às intervenções dos 

participantes no fluxo da audiência pública. Perguntas do promotor, do 

defensor e (raramente) dos jurados são possíveis no interrogatório por 

intermédio do juiz. No debate, a interação, controlada por quem conduz a 

palavra, define-se pela relação defesa/acusação dos atos do réu. 

Em termos de domínios de interação, as molduras comunicativas 

do tipo “interrogatório” e “debate” são estabelecidas a partir do que fazem 

os participantes no processo da organização interacional. Interpretar a 

fala do réu, por exemplo, enquanto resposta ao interrogatório do juiz 

depende de como é enquadrado o que está acontecendo no contexto da 

audiência pública.  

Com base na lingüística cognitiva, a noção de “enquadre” é 

relevante no sentido de se compreender o uso das construções 

condicionais sobre uma cena conceptual situada socialmente em função 

dos MCIs correspondentes à convenção institucional “Tribunal de Júri” e 

aos papéis sociais desempenhados nas molduras comunicativas. Esse é 

o assunto do próximo subitem. 

 

 

3.1.1.3 ENQUADRE 

 

Quando se trata da abordagem semântico-lingüística das 

construções, o termo “enquadre” define-se “como um recorte que tem o 

efeito de colocar em foco determinadas porções de significado da 



situação referenciada, subfocalizando ou desfocando outras inferíveis 

pela cena” (MIRANDA, 2000, p. 91). No processo interacional em curso, 

diferentes enquadres são suscitados pela gramática como é o exemplo 

dado por Fillmore (1982) a respeito da cena comercial que se institui pela 

relação de compra/venda de mercadorias. Desse enquadre prototípico, 

originam-se outros por construções sintáticas como, por exemplo, 

“vendedor”, “comprador”, “cliente”, “dividir”, “trocar”. 

Como se observa, a concepção cognitivista entende que o 

pareamento forma-significado corresponde, especificamente, ao enquadre 

de um domínio conceptual evocado na moldura comunicativa como será 

visto na análise das construções condicionais na audiência pública. 

No item 3.2, tratar-se-á dos domínios locais, denominados de 

“Espaços Mentais” (FAUCONNIER, 1994 e 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 DOMÍNIOS LOCAIS DO PROCESSAMENTO COGNITIVO 

 

 

Sob a ótica da Teoria dos Espaços Mentais (FAUCONNIER e 

SWEETSER, 1996; FAUCONNIER, 1994 e 1997), o estudo referente à 

natureza das conexões cognitivas baseia-se no pressuposto de que a 

linguagem não é uma representação formal da estrutura conceptual, mas 

um sistema-guia interativo dos processos conceptuais ligados ao 

raciocínio em geral.  

Em termos da interação entre conexões cognitivas e linguagem, a 

Teoria dos Espaços Mentais desempenha um papel central tanto na 

organização do pensamento quanto nas pesquisas semânticas 

(FAUCONNIER e SWEETSER, 1996, p. 8). Quanto às operações 

cognitivas entre as formas lingüísticas e os domínios estruturados 

(Modelos Cognitivos Idealizados, Esquemas e Molduras Comunicativas), 

os significados são entendidos como constructos mentais guiados, parcial 

e indeterminadamente, pela forma. Fauconnier e Sweetser (Ibid, p. 12) 

explicam que o tipo de organização conceptual realça o significado da 

construção via discurso. Sendo assim, os participantes discursivos devem 

ser capazes de conservar traços dinâmicos do discurso em relação ao 

propósito do raciocínio e da comunicação.  

Como “domínios que o discurso constrói para fornecer substrato 

cognitivo ao raciocínio e à interface com o mundo” (FAUCONNIER, 1997, 

p. 34), a Teoria dos Espaços Mentais procura responder às questões: 

Quais são as representações mentais que são aplicadas, de uma maneira 



ampla, às operações cognitivas como a do “Princípio de Acesso”? Qual é 

o seu status com relação ao uso e à estrutura lingüística? 

Por haver diversas conexões entre os domínios cognitivos locais 

(EM) e as construções gramaticais, o significado das construções 

lingüísticas é analisado com base na natureza das identidades entre o 

domínio denominado gatilho (EG) e domínio denominado alvo (EA). Para 

explicar a relação entre esses domínios no fluxo do discurso, Fauconnier 

(1979) elaborou o “Princípio de Acesso” que tem como pressuposto o 

seguinte ponto de vista: uma expressão que nomeia ou descreve uma 

entidade-gatilho pode ser usada para acessar (e até se referir a) uma 

entidade-alvo em outro domínio somente se o segundo domínio é 

cognitivamente associado ao primeiro e se há uma conexão entre EG e 

EA. 

Nessa perspectiva, a Teoria dos Espaços Mentais trata, por 

exemplo, das seguintes questões: “Qual é o espaço base? Que espaço é 

freqüentemente o ponto de vista? Como é o ponto de vista focado em 

relação à base? Que espaço é o foco da atenção? Quais são as 

conexões entre os espaços? Quais são as configurações internas entre 

espaços?” (FAUCONNIER e SWEETSER, 1996, p. 13). 

A partir dessas questões, os autores afirmam que o “acesso” é a 

chave para o entendimento das propriedades da linguagem em relação 

aos domínios cognitivos construídos e reconstruídos quando 

pragmaticamente: a) os espaços são acessados entre si; b) os pontos de 



vista ou bases semelhantes se modificam e c) espaços mentais se tornam 

inacessíveis para outros. 

Como uma das instruções para se entender as relações semântico-

cognitivas, a construção condicional, por exemplo, representa uma 

construção em potencial não só quanto às diferenciadas conexões entre 

os domínios gatilho e alvo, mas também quanto às interpretações 

projetadas a partir das informações gramaticais que são relevantes às 

funções pragmáticas focalizadas. 

No que se refere ao princípio de que a gramática manifesta 

diretamente os domínios cognitivos instanciados, a Teoria dos Espaços 

Mentais é relevante para o estudo do significado das construções 

condicionais no sentido de revelar os processos cognitivos que emergem 

no momento em que os falantes estão engajados para defender 

determinados pontos de vista a respeito dos atos tipificados pelo código 

penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3. ESPAÇOS MENTAIS E CONSTRUÇÕES CONDICIONAIS 

 

 

Os princípios ligados à Teoria dos Espaços Mentais 

(FAUCONNIER e SWEETSER, 1996) possibilitam a análise das 

construções condicionais preditivas, epistêmicas e pragmáticas em 

termos do entendimento das configurações formais associadas às 

informações semânticas e pragmáticas originadas no fluxo do discurso 

jurídico oral. 

Em termos da abordagem cognitivista (LANGACKER, 1999), há 

operações complexas, que se referem às bases de conhecimento 

correspondentes à memória individual ou coletiva e aos alinhamentos das 

informações, reconhecidos no foco da interação (SALOMÃO, 1999 e 

MIRANDA, 1999). Nessa perspectiva, Fauconnier e Sweetser (Ibid, p. 12) 

explicam que:  

 

 

(...) em primeiro lugar, em qualquer ponto do discurso, 

vários espaços mentais já terão sido criados e 

interligados; um desses espaços é destacado como ponto 

de vista (o espaço a partir do qual, àquele ponto do 

discurso, outros podem ser acessados ou criados); 

 



 

Em segundo lugar, um determinado espaço 

(possivelmente o mesmo espaço que atua como ponto de 

vista, mas não necessariamente) está em foco; é o 

espaço ao qual está sendo adicionada estrutura, e que é 

acessado a partir do espaço que é o ponto de vista 

corrente. Em terceiro lugar, a movimentação através da 

rede de espaços consiste em partir de uma base, que 

fornece o ponto de vista inicial, e depois mudar de ponto 

de vista e foco, usando os conectores espaciais 

apropriados. 

 

 

Segundo Fauconnier e Sweetser (1996, p. 37), a expressão 

lingüística não possui um significado em si; a expressão lingüística 

evidencia, por fatores diferenciados, o significado relevante no contexto 

em que se dá o discurso dos falantes. Dessa maneira, o significado 

estrutura-se internamente por frames e modelos cognitivos e, 

externamente, por conectores que delimitam as estruturas através da 

rede de espaços. 

 

No que diz respeito às construções condicionais preditivas, 

epistêmicas e pragmáticas, a estrutura [SE P] configura-se genericamente 

como espaço-base, que possibilita a conexão do espaço foco [Q] como se 

nota no seguinte esquema: 



 

 

 

Considerando a interação entre linguagem e conexões cognitivas, 

o esquema [SE P] e [Q] manifesta, de um modo geral, o processo pelo 

qual o falante interliga espaços distintos, projetando significados pelas 

vias discurso e contexto. Do ponto de vista da operação “espaço-base-

espaço-foco”, os EMs são estruturados, internamente, pelos enquadres 

(domínios estáveis) e, externamente, pelos marcadores gramaticais 

(“Construtores de Espaços Mentais” ou Space-builders).  

Do ponto de vista cognitivo, a conjunção “se” é considerada um 

operador de encaixe (“matching operator”). Segundo Fauconnier (1997), 

a conjunção “se” é um mecanismo lingüístico explícito que possibilita o 

estabelecimento de novos espaços nos seguintes termos: um espaço-

fundação e o espaço-expansão, subordinado ao primeiro. 



Na visão de Sweetser e Fauconnier (1996, p. 22), condições 

gramaticais e pragmáticas possibilitam uma estrutura de um espaço ser 

automaticamente transferida para outro. Em relação às condicionais 

preditivas, epistêmicas e pragmáticas, os espaços mentais são 

construídos, tendo como referência tais condições: (a) nas preditivas, “as 

relações causais são estabelecidas, levando à introdução de espaços 

mentais alternativos” (FERRARI, 1998, p. 237); (b) nas epistêmicas, o 

espaço-foco (evento/estado de coisa na apódose) é contextualizado pela 

evocação do espaço-base e (c) nas pragmáticas, a evocação de um 

espaço fundação tem como “finalidade a contextualização do que vai ser 

estabelecido na apódose” (Ibid Ibidem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4. A PERSPECTIVA DA GRAMÁTICA DAS CONSTRUÇÕES  

 

 

O emparelhamento forma-significado define as estruturas nucleares 

e não-nucleares de uma língua. Esta é a concepção básica ─ ponto de 

partida da noção de Construção Gramatical (CG) (FILLMORE e KAY 

1993, FILLMORE, KAY & O’CONNOR 1988, LAKOFF 1987, GOLDBERG 

1995 e CROFT 2001). Independentemente de serem estruturas 

“standard” ou “não-standard”, as construções gramaticais são definidas 

como unidades básicas e constitutivas da representação de uma língua. 

Segundo Lakoff (1987), as construções gramaticais são 

emparelhamentos diretos de padrões formais e padrões de significado. 

Tendo como base teórica a relação “forma-significado”, Goldberg (1995, 

p. 4) postula o seguinte princípio: 

 

 

 

C é uma construção se C é um par forma-significado <F1, 

S1> de tal forma que algum aspecto de F1 ou algum 

aspecto de S1 não é estritamente previsto a partir dos 

componentes de C ou de outras construções previamente 

estabelecidas.8 

 

 

                                                 
8  O texto original é: “C is a construction iffdefC is a form-meaning pair <F1, S1> such that 
some aspect of F1 or some aspecto f S1 is not strictly predictable from C’s component 
parts or from other previously established constructions.” (GOLDBERG, 1995, p.  4) 



 

 

Segundo Croft (2001, p. 25), o falante adquire um conhecimento 

das convenções de sua língua, convenções estas constituídas de um 

conjunto estruturado em que relações simbólicas, constituídas através do 

pareamento “forma-significado”, são enquadradas às situações verbais 

concretas.  

Portanto, não é uma lista adquirida autonomamente, seja pela 

hipótese de que a língua tem o seu foco centrado na forma (significante), 

seja pela noção de que o significado se origina do produto da mente, de 

modelos semânticos prévios e desarticulados do social. 

 

No que diz respeito às propriedades semânticas de uma construção 

gramatical, o termo “significado” (CROFT, 2001, p. 19) representa todos 

os aspectos convencionalizados às propriedades da situação descrita 

pela declaração e às propriedades discursivas e pragmáticas.  

Como se nota nas palavras de Croft (op. cit.), o emparelhamento 

forma-significado ocorre a partir da inserção do componente “discurso”. 

Dessa abordagem, a concepção de construção gramatical leva em conta 

não só um conjunto de princípios ligados à aquisição do sistema 

lingüístico, mas também a complexidade de signos socioculturais que 

manifestam como os sujeitos (re) interpretam as declarações projetadas 

no fluxo da atividade da fala. 



Considerando que forma-significado agrega propriedades simbólicas 

e signos complexos referentes às práticas e regras socioculturais, as 

unidades lingüísticas, em qualquer nível do discurso, são vistas a partir da 

noção de interatividade. Como esclarece Salomão (1999, p. 71): 

 

 

(...) fazer sentido (ou interpretar) é necessariamente uma 

operação social na medida em que o sujeito nunca 

constrói o sentido-em-si, mas sempre para alguém (ainda 

que este alguém seja si mesmo). Construir sentido, (...), 

implica em assumir determinada perspectiva sobre uma 

cena, perspectiva que é também mutável no próprio 

curso da encenação. 

 

 

Dessas relações apontadas por Salomão, as construções 

gramaticais adquirem o status de manifestar os papéis sociais e não os 

sentidos em si nos eventos de fala. A constituição de unidades simbólicas 

é resultado da ação e da interferência dos sujeitos, “seja com base em 

conhecimento consensualizado (o MCI da interação), disponível como 

norma de conduta, ou por conta da motivação singular de realizar 

objetivos localmente relevantes” (Salomão, op. cit., p. 71). Observar que 

uma propriedade semântico-lingüística se ajusta às representações e às 

expectativas de mundo. 

 

 

3.4.1. CONSTRUÇÕES COM O CONECTIVO LET ALONE (1988) 



 

 

A investigação de um modelo de gramática inclui princípios 

segundo os quais a linguagem pode associar fatores de interpretação 

semântica e/ou pragmática a configurações sintáticas mais complexas e 

definidas pelas regras estruturais simples ou complexas. Essa visão não 

atomística em relação ao saber gramatical é discutida por Fillmore, Kay e 

O’Connor ao tratar das construções gramaticais com o conectivo let alone 

em inglês (1988). 

Fillmore, Kay e O’Connor (ibid., p. 5) explicam que determinadas 

estruturas lingüísticas, mesmo sendo pronunciáveis na língua, não são 

construídas de maneira inteligível, ou seja, não são utilizadas a partir do 

conhecimento das regras familiares da gramática. Com base nesse fator, 

os autores analisam as construções em termos de expressões 

lexicalmente fechadas (substantive idioms) cuja construção lexical é, de 

certa maneira, completamente especificada, e expressões lexicalmente 

abertas (formal idioms) cujos modelos sintáticos, associados às 

informações semânticas e pragmáticas, não são passíveis de serem 

interpretados a partir de sua forma isolada. 

 

A partir dessas reflexões, Fillmore, Kay e O’Connor (ibid., p. 14) 

propõem tratar let alone como uma conjunção coordenativa cujas 

expressões coordenadas contêm determinados itens focalizados nas 



estruturas sintáticas9. As construções gramaticais analisadas apontam 

para duas configurações sintáticas possíveis: 

 

 

 

 

 

 

Eu duvido que você pudesse fazer o Fred comer lula, quanto mais 

Louise.10 

 

F                    X                         A         Y            let alone       B 

 

 

 

 

Eu duvido que pudesse fazer o Fred, quanto mais Louise.a comer lula. 

 

F                    X                   A      let alone    B             Y 

 

 

                                                 
9 Dentre as sentenças analisadas com o conectivo let alone, destacam-se os seguintes 
exemplos: “Eu duvido que você possa fazer Fred comer camarão, quanto mais Louise 
comer lula.” [I doubt you could get FRED to eat SHRIMP, let alone LOUISE SQUID.] 
10 O texto original é: “I doubt you could get FRED to eat squid, let alone LOUISE.” 

F [X A let alone B Y] 

F [X A Y let alone B] 



Com relação às configurações acima, os autores destacam 

algumas hipóteses ligadas à(s): 

 

 

A. Configuração sintática: 

 

a) A expressão let alone pode ser entendida como uma 

conjunção coordenativa, sendo que cada conjunto 

contém elementos focados. A construção que contém o 

item let alone é um exemplo de construção emparelhada 

de foco (PAIRED FOCUS CONSTRUCTIONS); 

 

b) A e B são constituintes distintos, prosodicamente 

focados e coordenados; 

 

 

c) X e Y são os vizinhos, são partes da cláusula em que 

ocorre a coordenação;  

 

 

d) A expressão let alone surge como item de polaridade 

negativa e F, dessa maneira, pode ser designado como o 

elemento desencadeador (“gatilho”) dessa polaridade 

negativa considerando o resto da sentença. 

 

 

Sintaticamente, let alone é um tipo de conjunção coordenada em 

que se articulam dois constituintes equivalentes e a interpretação da 

sentença como um todo depende de cada elemento focado nos pares A e 

B, por um lado, e X e Y, por outro. Sob certas condições contextuais, let 



alone é um item de polaridade negativa e F pode ser entendido como um 

desencadeador de polaridade negativa de toda sentença, ocorrendo:  

 

 

(a) externamente nas estruturas sintáticas superficiais F 

[X A Y let alone B] e F [X A let alone B Y];  

 

 

(b) internamente, let alone é um item de negação11 em 

sentenças simples e; 

 

(c) em perguntas com valor retórico, let alone é uma 

propriedade gramatical distribuída por toda sentença12. 

 

 

Na construção gramatical, o conectivo let alone cria uma estrutura 

sintática especial a partir do fato de que permite múltiplos focos 

emparelhados numa simples sentença. Como uma “construção-foco”, 

cada sentença possui características próprias do ponto de vista 

prosódico-sintático e a interpretação semântico-pragmática concorre com 

os elementos focados nas construções do tipo X A Y let alone B e X A let 

alone B Y. 

 

 

B. Informações semânticas e pragmáticas: 

                                                 
11 Let alone como item de negação simples pode ser apreciado na sentença em inglês: 
“He doesn’t like shrimp, let alone squid.” 
 
12 Em sentenças com valor retórico, let alone ocorre da seguinte maneira: “Who could 
IMAGINE such a thing, let alone DO it?” 



 

a) as duas estruturas semânticas do esquema 

representam pontos numa escala; 

 

 

b) F’ (X B Y) possui uma força ilocucionária maior em 

relação a F’ (X A Y). 

 

 

Os autores explicam que o processo de interpretação do “let alone” 

se origina pelas relações sugeridas mutuamente entre A-B e F-F’ nas 

configurações sintáticas F (X A let alone B Y) e F’ (X A Y let alone B). 

 

Do ponto de vista semântico, a interpretação da construção com 

“let alone” pressupõe que se considerem duas proposições pertencentes 

a uma escala, sendo os constituintes A e B pontos distintos dessa 

escalaridade seja em relação: 

 

 

(a) à natureza do vínculo estabelecido entre A e B;  

 

 

(b) à dimensão escalar pressuposta na construção como 

um todo e; 

 

 

(c) às regras de polaridade positiva e negativa 

estabelecidas nos pontos A e B. 

 

 



De um modo geral, Fillmore, Kay e O’Connor (ibidem, p. 29) 

destacam que a interpretação do “let alone” pressupõe não só o estudo 

do nexo semântico entre A e B como pontos distintos, mas também as 

dimensões escalares (força relativa entre as duas proposições, contrastes 

lexicais como, por exemplo, “pobre/rico”) e as relações de polaridade 

negativas e positivas pressupostas a partir dos múltiplos pareamentos 

originados com o uso da expressão “let alone” na construção gramatical 

configurada sintaticamente como X A Y let alone B e X A let alone B Y. 

Do ponto de vista pragmático, a expressão let alone manifesta o 

modo pelo qual a declaração se relaciona ao que é focado, e a análise 

dos constituintes F’ (X B Y) e F’ (X A Y) evidencia a observância das 

Máximas da Relevância e da Informatividade de Grice (1975) como é 

visto resumidamente em: 

 

 

a) as construções gramaticais X A Y let alone B e X A let 

alone B Y possuem a função de associar 

simultaneamente questões relativas à relevância e à 

quantidade: a expressão de significado F’ [X B Y] é 

relevante e a expressão de significado F’ (X A Y) é mais 

informativa; 

 

 

b) a proposição com let alone confronta o item mais forte 

A na configuração F’ (X A Y) com o item mais fraco B em 

F’ (X B Y); 

 

 



c) as duas estruturas sintático-semâticas representam 

dimensões escalares de modo que a construção F’ [X B 

Y] evidencia mais força ilocucionária do que a construção 

F’ [X A Y]; 

 

 

d) o falante responde a uma proposição previamente 

posta, redirecionando-a, simultaneamente, para uma 

nova proposição de caráter mais informativo. 

 

 

Em termos das propriedades ressaltadas anteriormente, o 

conectivo let alone nas construções gramaticais X A Y let alone B e X A 

let alone B Y destaca as seguintes informações: a) por um lado, o 

constituinte fraco relaciona-se à exigência da relevância quer para aceitar 

ou negar o contexto da sentença; b) por outro, o constituinte forte satisfaz 

a exigência da quantidade sendo que, ao revelar algo que é mais 

informativo, é enfatizado o comprometimento do falante em relação aos 

conteúdos correlacionados entre os constituintes da estrutura como um 

todo. 

No que diz respeito à investigação cognitivista do let alone, 

associada às informações semânticas e pragmáticas, os autores 

enfatizam que uma língua pode associar princípios de interpretação 

semântica e pragmática a configurações sintáticas maiores e complexas 

do que aquelas definidas pelas regras das sentenças simples. Essa 

abordagem distancia-se, portanto, da visão atomística de que as 

configurações sintáticas se definem como um repertório em que são 



incluídos modelos morfossintáticos cujos princípios servem a funções 

pragmáticas preexistentes. 

Apresentados os princípios teóricos gerais que norteiam a tese, os 

capítulos a seguir tratam particularmente da abordagem científica que se 

tem dado às construções condicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ESTUDO DAS CONSTRUÇÕES CONDICIONAIS 

 

 

Esta seção consiste no estudo das construções condicionais, 

considerando as abordagens Funcionalista e Cognitivista. Com base na 

primeira, apresentar-se-á a análise desenvolvida por Neves (1999 e 

2000), Gryner (1995), Akatsuka (1986) e Ford e Thompson (1986) a 

respeito dos traços semânticos e formais e, em relação à segunda, tratar-

se-á dos estudos das construções condicionais nas gramáticas do inglês, 



segundo Sweetser (1990), e do português, segundo Ferrari (1998, 1999a 

e b, 2000, 2001). 

 

 

 

3.5.1 ABORDAGENS FUNCIONALISTAS 

 

3.5.1.1 TRAÇOS SEMÂNTICOS E FORMAIS 

 

 

Em termos das diferentes perspectivas no âmbito da abordagem, 

as construções condicionais são, como explica Neves (2000), enunciados 

que apresentam, em princípio, as seguintes formas: SE + ORAÇÃO 

CONDICIONAL + ORAÇÃO PRINCIPAL ─ “SE faço isso, estou faltando a 

minha promessa.” ─ e ORAÇÃO PRINCIPAL + SE + ORAÇÃO 

CONDICIONAL ─ “Naturalmente esta lista poderia ser aumentada 

consideravelmente se quiséssemos.” Como apontam os estudos de 

Neves (ibid, p. 835), a maior parte das construções condicionais 

estrutura-se, tendo a oração subordinada antes da principal: se p, q 

(cerca de 90%). 

Além dessa construção geral, conjunções e locuções conjuntivas 

expressam, segundo a autora, “a mesma relação básica entre duas 

orações” (ibid, p. 830) como se vê, respectivamente, em alguns dos 

enunciados citados: (a) CASO ─ “CASO a senhora não preste contas, 

levaremos o problema ao novo Presidente do Estado.” ─; (b) QUE ─ 

“Você não pode ver flor QUE não corra logo para cheirar.”, (c) DESDE 



QUE ─ “DESDE QUE não sejam anônimas, as denúncias são apuradas, 

doa a quem doer.” ─; (d) SEM QUE ─ “A democracia não será efetiva 

sem liberdade de informação e não será exercida SEM QUE esta esteja 

assegurada a todos os veículos de comunicação social.” ─; (e) A NÃO 

SER QUE ─ “A NÃO SER QUE você prefira ir a um teatro (olha o relógio 

de pulso) ainda dá tempo”. 

 

Na concepção lógico-semântica da construção condicional, a 

relação instaurada entre o conteúdo da prótase e o conteúdo da 

apódose13 é uma relação do tipo “condição para realização = 

conseqüência/resultado da resolução da condição enunciada (resultado 

que se resolve em realização ou não-realização ou eventual realização)” 

(NEVES, 1999, p. 497). 

Quanto às relações expressas entre o que se enuncia em “se p” e 

“q”, a autora afirma que três tipos de construções ligadas a uma 

proposição condicionante: o primeiro em que “dada a realização/a 

factualidade da oração condicionante, segue-se, necessariamente, a 

realização/ a factualidade da oração condicionada” ─ “Se tudo está 

desse jeito, eu não posso confiar!” ─; o segundo em que “dada a não-

realização/a não-factualidade da oração condicionante, segue-se, 

necessariamente, a não-realização/ a não-factualidade da oração 

condicionada” ─ “Pois olhe, se o Natel tivesse escolhido o secretariado 

                                                 
13 A proposição subordinada é tradicionalmente chamada de prótase e a principal, de 
apódose. Na descrição e análise cognitivista das construções condicionais na audiência 
pública são usados os termos “prótase” e “apódose”. 
 



logo que saiu a indicação, a essas horas ele seria o governador eleito de 

São Paulo.” ─ e o terceiro em que “dada a potencialidade da oração 

condicionante, segue-se a eventualidade da  oração condicionada ─ 

“Quer dizer que, se eu chegar às nove, a revista vai vender de novo, os 

anunciantes vão voltar, vai ser uma beleza” ─ (NEVES, 2000, p. 498). 

Na pesquisa desenvolvida por Neves (1999 e 2000), o estudo das 

características básicas das construções condicionais factuais e 

eventuais14, especificamente, não se vincula a uma análise puramente 

lógica, dependente dos valores de verdade das duas orações “se p” e “q” 

(1999, p. 499). 

 

Com relação à natureza da construção, as construções 

denominadas factuais15 marcam um valor conclusivo/resumitivo (então) 

na oração principal. Nesse tipo de construção, o elemento se encabeça 

um fato apresentado como “verificado” (o fato é ou não é) como em: “Se o 

senhor não recebeu, eu então vou apurar quem engoliu o telegrama.” 

Quanto ao esquema modo-temporal das construções factuais, 

Neves (2000: 848) mostra que o modo indicativo aparece tanto na oração 

                                                 
14 O estudo das condicionais contrafactuais, realizado por Neves (1999 e 2000), não será 
apresentado por não ser objeto de análise nesta tese. 
15 Neves (2000, p. 836) explica que os tipos de condicionais (reais, irreais e eventuais) 
têm uma base lógica. Tradicionalmente, o que se concebe como período “real” diz 
respeito à realidade: “o enunciado da prótase é concebido como real, e, a partir daí, o 
enunciado da apódose é concebido como uma conseqüência necessária, e, portanto, 
também real.” Segundo a autora, “não se pode falar em ‘realidade’, em referência ao que 
aparece no enunciado, já que a realidade não se confunde com a linguagem: real ou 
não-real não é, nunca, o que está dito, mas aquilo que realmente ocorre, ou seja, os 
estados de coisa.” No exemplo “Se tudo está desse jeito, eu não posso confiar!”, não se 
afirma a realidade de um estado de coisas, mas sim a factualidade do que é dito. 
Desse modo, essas construções são denominadas por Neves de factuais e não reais. 



principal, ─ com o tempo verbal no presente, pretérito ou futuro ─ quanto 

na condicional, ─ com o tempo verbal no presente ou no pretérito.  

Além da condicional “se... então” com valor conclusivo, as 

construções do tipo “se... é porque” enunciam, segundo Neves (1999, pp. 

514-515), não apenas uma condição suficiente, mas também uma 

causalidade ligada à condicionalidade. No caso da oração “Se ela não 

fala contigo é porque não soubeste dialogar com ela.”, a autora (2000, p. 

838) destaca que esse tipo de construção expressa duas noções: “(do 

ponto de vista discursivo, há uma conclusão e do ponto de vista do 

encadeamento dos dois fatos, acrescenta-se a causa (iniciada com o 

porque)”. 

No que diz respeito às condicionais eventuais/potenciais, a prótase 

relaciona-se à eventualidade e, na apódose, o enunciado é tido como 

certo, desde que eventualmente satisfeita a condição enunciada. Na 

amostra estudada, a tendência verificada por Neves (1999, p. 526) é a 

prótase ocorrer anteposta como é o caso de “Se o Raul deixar eu mostro” 

(Id, 2000, p. 842). 

 

Do ponto de vista semântico, a autora distingue as condicionais 

eventuais privativas das não-privativas e implicativas a partir do uso dos 

conectivos lingüísticos: o valor privativo é estabelecido pela locução 

conjuntiva SEM QUE na prótase com apódose na negativa ─ “Não se 

afastem SEM QUE eu anuncie a celebração de um matrimônio” ─ e o 

não-privativo ocorre pelo uso do elemento então como é visto num dos 



exemplos destacados por Neves ─ “SE se montar a peça com dois 

cenário, organiza-se então a cena para o julgamento que se segue” (Id, 

ibid, p. 843) e, quanto às implicativas, o preenchimento da condição 

necessária e suficiente implica o que é dito na oração principal ─ “Dizer 

que procuram nisso uma distração para o vício de fumar, proibido durante 

a viagem, seria admissível SOMENTE SE ao término atirassem fora o 

chiclete em favor do cigarro”. 

Dentre um quadro de variedade no que diz respeito à combinação 

modo-temporal, há determinados esquemas16 que se referem 

especificamente à expressão de eventualidade. Segundo a autora (1999, 

pp. 536-538), esses esquemas apresentam os seguintes traços formais: 

(a): futuro do subjuntivo com presente do indicativo, dando um misto de 

futuridade; (b): futuro do subjuntivo na prótase; (c): pretérito imperfeito do 

indicativo com pretérito imperfeito do subjuntivo e (d): o pretérito 

imperfeito do subjuntivo na prótase conjuga-se com futuro do pretérito do 

indicativo na apódose, sinalizando que o estado de coisa da apódose 

pode realizar-se de acordo com a condição preenchida. 

 

No próximo item, estudar-se-á a análise proposta por Gryner 

(1995) a respeito do grau de vinculação entre as cláusulas das 

condicionais. 
                                                 
16 Esses esquemas são ilustrados por Neves (1999, pp. 536-538) da seguinte maneira: 
(a): “se quiser vai a pé, a Universidade é no centro da cidade”; (b): “”então... se eu comer 
muito na hora do café eu não vou ter vontade de almoça...”; (c): “e no fim eu paguei 
mesmo pra conseguir entrar no apartamento quase cem mil cruzeiros. “Se eu não 
tivesse cem mil cruzeiros não entrava” e (d): “E eu acho que o dinheiro todo que eu 
pudesse, se eu ganhasse assim na loteria e tal eu nunca jogaria em mercado de capitais 
(...).” 
 



3.5.1.2 GRAUS DE VINCULAÇÃO NAS CLÁUSULAS CONDICIONAIS 

 

 

Ao estudar os graus de vinculação nas cláusulas condicionais, 

Gryner17 (1995, p. 69) parte do pressuposto de que “há vários estágios 

intermediários de vinculação que variam desde o elo mais frágil até a 

coesão mais estrita”, sendo definidos por um conjunto de traços não-

categóricos comuns, relacionados num continnum. 

Baseada nessa perspectiva, Gryner (ibid, p. 71) dedica-se ao 

estudo da vinculação entre as cláusulas condicionante e condicionada da 

estrutura condicional, partindo do pressuposto de que o esquema [SE 

{conectivo} + FUTURO DO SUBJUNTIVO {subordinada} + FUTURO DO 

INDICATIVO {principal}] não é categórico, sendo possível encontrar 

“inúmeras combinações alternativas, formas entoacionalmente idênticas 

que podem ser mutuamente substituídas, sem que se altere o conteúdo 

proposicional”. 

Desse modo, a análise pauta-se em três tipos de cláusulas, 

figuradas como variáveis dependentes: 1º: (FS) conectivas no futuro do 

subjuntivo 2º: (PI) conectivas no presente do indicativo; 3º: (JUST) 

justapostas no presente do indicativo18.  

                                                 
17 Segundo Gryner (1995, p. 69), as dicotomias propostas pela gramática tradicional, 
como hipotaxe vs. parataxe ou subordinação vs. coordenação, associados ou não com 
um terceiro parâmetro, a correlação, “não refletem adequadamente a sistematicidade do 
conjunto de combinações encontradas, em parte devido à imprecisão, em parte à 
circularidade das suas definições”. 
 
18 Em relação a essas variantes, observam-se os exemplos apresentados por Gryner 
(op. cit., p. 71): (FS) “─ Eu não sou contra a virgindade. Eu acho que se a pessoa for 
(FS) virgem, tudo bem, casa.”; (PI) “(...) Então, se eles (es)tão (PI) ofendido, eles vão lá 



Para analisar grau de dependência entre a condicional e a principal 

em cada variante, a autora parte dos seguintes critérios: ordem das 

cláusulas, verbo principal e generalização da experiência. 

Dentre as possibilidades de ordenação das cláusulas condicionais, 

Gryner (1995, p. 71) mostra que a ordem “condicional-principal” é a mais 

freqüente, ocorrendo com todas as variantes em função do princípio da 

iconicidade: “as condicionais precedem os fatos condicionados” (Idem 

ibidem). Estatisticamente, a anteposição nas condicionais ─ (JUST) 

justapostas no presente do indicativo ─ é de uso obrigatório. Quanto ao 

grau de dependência máxima entre as cláusulas, Gryner (ibid, p. 76) 

mostra que as estruturas condicionais pospostas, tipicamente no (FS), 

representam o vínculo de dependência máxima e as antepostas, 

tipicamente como (JUST), são as mais autônomas. 

 

Outro critério que visa a delimitar o grau de dependência 

interclausal é o da concordância entre as formas verbais. 

Com relação às combinações entre as formas verbais da principal 

e as variantes (FS), (PI) e (JUST) da condicional, Gryner (ibid, p. 78) 

constata que a “forma do verbo da principal é relevante para o uso de 

(FS) e de (PI) na subordinada”; quanto à subordinada (JUST) a 

combinação com as formas verbais da principal ocorre indiferentemente. 

Semanticamente, a combinação das formas verbais manifesta 

relações distintas quanto ao tipo de vínculo entre a condicional e a 

                                                                                                                                      
e joga e ganha.”; (JUST) “─ Você olha (JUST) nesses morro aí, naqueles casebre lá em 
cima, primeiro troço que você vê é as anteninhas de televisão lá em cima.” 



principal. Segundo a autora (ibid, p. 79), há uma gradação nos efeitos das 

formas verbais da principal sobre o condicional: 

 

 

 

a) a correlação de formas verbais ─ vínculo de 

dependência máxima ─ ocorre tipicamente na estrutura 

(FS) + (FI); 

 

 

b) a correlação semântica entre as atitudes expressas 

nas duas cláusulas ─ vínculo de dependência menos 

estreito ─ indicativo da condicional e o modal da principal 

ocorre tipicamente na estrutura (PI) + (Modais); e 

 

 

c) a ausência de correlação ─ vínculo de autonomia 

máxima entre o verbo da condicional e o verbo da 

principal ─ ocorre tipicamente com qualquer combinação 

de verbos na estrutura (JUST). 

 

 

 

Quanto à experiência do locutor em relação aos fatos referidos 

pelas cláusulas condicional e principal, a autora afirma que os fatos 

podem ser expressos quer por condicionais não-generalizadas, eventuais, 

quer por condicionais constantes, regulares e generalizadas. Nas 

condicionais eventuais19, a “associação entre gostar e preferir é expressa 

                                                 
19 A autora (ibid, p. 79) cita o seguinte exemplo: “se algum dia eu gostar de um cara (...) 
eu prefiro juntar”. 
 



como uma eventualidade” e “a associação entre ter ciúme e ficar grilado é 

uma experiência generalizada pelo locutor” (Gryner, 1995, p. 80)20.  

Quantitativamente, as formas verbais no indicativo ─ (PI), indicativo 

com conectivo e (JUST), indicativo sem conectivo ─ aparecem em maior 

proporção em relação ao futuro do subjuntivo com conectivo. Desses 

dados, a autora (ibid, p. 80) deduz que “o contexto da experiência dos 

eventos (eventual ou generalizada) não se correlaciona com a presença 

(explícita ou não) do conector se, mas sim com o tempo-e-modo verbal”. 

 

Quanto à associação dos conteúdos da condicional com os da 

principal e o grau de vinculação entre as cláusulas, Gryner (1995, p. 81) 

ressalta que: (a) as condicionais eventuais tendem a ser indicadas por 

marcas explícitas de interdependência, favorecendo lingüisticamente o 

uso da variante (FS), variante conectiva com flexão de subjuntivo; (b) as 

condicionais mais generalizadas são previsíveis, sendo dispensada uma 

das marcas de interdependência, ocorrendo o uso de (PI) (variante 

conectiva no indicativo) e o de (JUST) (variante não-conectiva no 

indicativo). Segundo Gryner (ibid, p. 81), esses resultados apontam para 

uma realidade distinta da proposta por Langacker (1990)21, que é a 

seguinte: “maior experiência (conhecimento generalizado) se correlaciona 

a índices de menor conectividade”.  

                                                 
20 Quanto à condicional generalizada, a autora apresenta o seguinte exemplo: “sempre 
que uma pessoa qualquer tem ciúme, fica grilada”. 
 
21 Gryner (1995, p. 80) mostra o princípio proposto Langacker (1990) a respeito da 
associação entre os fatos referidos pelas cláusulas e a experiência do locutor: “o maior 
arraigamento do evento na experiência imediata do sujeito se correlaciona a um 
aumento de conectividade”. 



O estudo proposto por Gryner (ibid) mostra dois aspectos 

relevantes quando se trata da análise das relações interclausais das 

condicionais no uso da língua: não se pode associar mecanicamente uma 

variante a um tipo específico de vinculação22 e grau de vinculação entre 

as cláusulas decorre não de sua expressão gramatical, mas da interação 

dos contextos (favoráveis e desfavoráveis) em que a estrutura se 

manifesta. Portanto, a descrição aponta tanto para a dinâmica dessas 

relações quanto para a trajetória dos diferentes estágios nos graus de 

vinculação nas cláusulas condicionais. 

 

 

 

3.5.1.3 TIPOS DE CONDICIONAIS NO DISCURSO FALADO 

 

 

Ao analisar o uso das condicionais no discurso falado e escrito, 

Ford e Thompson (1986) assinalam dois traços peculiares: o primeiro 

refere-se ao fato de as condicionais ocorrerem mais no inglês falado do 

que no escrito e o segundo trata da preponderância da oração condicional 

na posição inicial. 

No discurso falado especificamente, as orações condicionais 

iniciais retomam, com maior freqüência, um conteúdo desenvolvido pelo 

interlocutor. Além desse traço de caráter genérico, os autores mostram 

                                                 
22 Essa vinculação diz respeito ao seguinte fenômeno lingüístico: (FS) à subordinação e 
(JUST) à parataxe (GRYNER,1995, p. 80). 



diferentes tipos de relações que as condicionais podem estabelecer no 

contexto discursivo em que estão inseridas. 

Num dos tipos, as condicionais iniciais retomam uma afirmação 

dita anteriormente pelos falantes no desenrolar do discurso e a cláusula 

seguinte relaciona-se à afirmação expressa em “se p”. O exemplo (21), 

apresentado pelos autores, mostra essa relação semântica: 

 

 

(21) 

D: Bem, você não me disse ontem à noite que você 

estava perturbado em relação à saída dela [uma carta]? 

M: Eu estou muito perturbado e... 

D: Bem, é o que eu pensei. 

M: Bem, eu... 

D: Você estava – se você estava perturbado, você não 

precisava anunciar à imprensa que – expressar surpresa 

que nós não gostamos disso?23 

 

 

No percurso do diálogo, observa-se que um dos falantes retoma o 

conteúdo discutido para, em seguida, estabelecer algum comentário a 

respeito do próprio conteúdo. 

 
                                                 
23 D: Well, didn’t you tell me last night at supper that you were disturbed about it [a letter] 
going out? 

M: I’m very much disturbed and... 
D: Well, that’s what I thought. 
M: Well, I... 
D: You were ─ if you were disturbed, you needn’t announce to the Press that ─ express 

surprise that we didn’t like it? (MD) (Ford e Thompson, 1986, p. 363) 
 

 



Em relação ao segundo tipo, as condicionais iniciais possibilitam a 

ilustração de exemplos específicos para as idéias abstratas 

desenvolvidas anteriormente no contexto discursivo. O exemplo (23), 

destacado por Ford e Thompson (1986), revela esse traço semântico 

associado à informação expressa pelos falantes na interação verbal: 

 

 

(23) 

Um ponto pode ser válido de ser repetido, que o Fundo 

sempre vale a mesma quantia em ouro; é sempre o 

mesmo valor. Se você começa com um fundo de oito 

bilhões de dólares, ele sempre vale oito bilhões. Se a 

moeda desvalorizar, por uma circunstância ou outra, ou 

se houvesse uma dívida ou liquidação, um país tem que 

fortalecer sua moeda para compensar a diferença. Assim 

o dinheiro no Fundo vale sempre a mesma quantia. Ele 

sempre vale oito bilhões de dólares (MD) (Ford e 

Thompson, 1986, p. 364)24 

 

 

No trecho, as condicionais iniciais são conteúdos que se referem 

especificamente às idéias genéricas, apontadas anteriormente no 

discurso. 

 

                                                 
24 One point may be worth repeating, that the Fund is always worth the same amount in 
gold; it always has the same value. If you start with an eight billion dollar Fund, it is 
always worth eight billion. If currency depreciates, either by one circumstance or another, 
or if there should be a default or liquidation, a country has to put in more its currency to 
make up for difference. So that money in the Fund is always worth the same amount. It is 
always worth eight billion dollars (MD) (Ford e Thompson, 1986, p. 364) 
 



O terceiro tipo diz respeito às condicionais iniciais que passam a 

representar um passo avante em relação à situação estabelecida no 

discurso precedido como se vê no exemplo: 

 

 

 

(25) 

(Discutindo ‘pegando um empregado emprestado’) 

M: ... Eu o quero por seu conhecimento profissional de 

finanças e de banco. 

O: Sim. 

M: E se eu te disser que eu o quero por um ano e você 

disser, ‘Agora, por favor, não venha para mim em 

dezembro e implore para ficar mais um ano’ – porque eu 

não o farei, e ponto final. (MD) (Ford e Thompson, 1986, 

p. 364)25 

 

 

O último tipo em que as condicionais iniciais mantêm uma relação 

semântica específica com o discurso anterior é destacado por Ford e 

Thompson (1986) como sendo específico no discurso inglês falado por 

expressarem uma maneira polida. No exemplo (26), o interlocutor dirige-

se ao interlocutor com polidez, para sinalizar intenções subentendidas: 

 

 
                                                 
25 (Discussing ‘borrowing an employee’) 

M: ... I want him for his professional knowledge of finance and banking. 
O: Yes. 
M: And if say to you that I want him for a year and you say, ‘Now, please don’t come to 

me in December and beg me to make it another year’ ─ why I won’t do it, that’s all. (MD) 
(Ford e Thompson, 1986, p. 364) 
 



(26) 

M: Se você pudesse pôr sua mesa com seus novos 

esboços assim que isso acabasse, eu gostaria de vê-lo. 

T: Certo. Está bem. (MD) (Ford e Thompson, 1986, p. 

365)26 

 

 

No trecho destacado, a resposta do interlocutor é de aprovação à 

declaração de natureza polida. 

Segundo Ford e Thompson (1986), os tipos de condicionais iniciais 

constituem estratégias relevantes no desenvolvimento do discurso falado. 

Na interação, as condicionais iniciais estabelecem distintas relações de 

sentido, proporcionando explícitos quadros descritivos sobre a 

interpretação dos conteúdos originados na inter-relação do discurso 

anterior e posterior. 

 

O próximo item da abordagem funcionalista trata das condicionais, 

consideradas a partir dos seguintes fatores: contexto discursivo e atitude 

do falante quanto à informação “p” retomada em “se p”. 

 

 

 

3.5.1.4 CONDICIONAIS E INFORMAÇÃO “P” RETOMADA EM “SE P” 
 

 

                                                 
26 M: If you could get your table up with your new sketches just as soon as this is over I 
would like to see you. 

T: All right. Fine (MD) (Ford e Thompson, 1986, p. 365) 
 



Ao analisar a condicional no diálogo, Akatsuka (1986) observa que 

”p” se refere à informação nova, expressa pelo falante no discurso situado 

e “q” significa a reação (ou atitude) do falante no que diz respeito à 

informação recém desenvolvida ─ “p”. Nesses termos, o estudo de “p” 

relaciona-se a dois fatores: atitude do falante quanto ao conteúdo da 

informação e familiaridade do falante quanto à fonte da informação. 

Quanto a essa perspectiva, Akatsuka (ibid, p. 339) mostra que a reação 

do falante varia em relação ao conteúdo de “p”. 

No exemplo 19, o falante B aceita “p” como uma informação real: 

 

 

Falante A: O Ken disse que morou no Japão por sete 

anos quando ele era criança. 

Falante B: Eu não sabia disso! Se ele morou no Japão 

por tanto tempo, seu japonês deve ser muito bom.27 

 

 

E, no exemplo 20, o falante B não aceita a informação “p” como 

algo factual: 

 

 

Falante A: O Ken disse que morou no Japão por sete 

anos quando ele era criança. 

Falante B: Bem, se ele morou no Japão por tanto tempo, 

porque ele não fala nada de Japonês?28 

                                                 
27 (19) Speaker A: Ken says that he lived in Japan for seven years when he was a kid. 

  Speaker B: I didn’t know that! If he lived in Japan that long, his Japanese must be 
pretty good. 

28 Speaker A: Ken says that he lived in Japan for seven years when he was a kid. 



 

 

Akatsuka (ibid, p. 349) afirma que as condicionais não fazem 

sentido sem o contexto discursivo. Sendo assim, o conteúdo “p” em “if p” 

sinaliza tanto informação nova quanto crenças da realidade, não 

compartilhadas entre os falantes num dado momento. 

Na perspectiva funcionalista, estuda-se a construção condicional 

focalizando-se os aspectos estruturais e semânticos articulados 

genericamente às noções de “contexto” e “sujeito”. A análise da 

condicional baseia-se numa correlação abrangente entre 

“forma/significado”, por um lado, e entre “discurso/uso”, por outro. Nessa 

correlação, o termo “contexto” relaciona-se a “um conjunto, orgânico ou 

não, de variáveis estáticas (espácio-temporais, sociais, comunicativas), 

tipicamente não-lingüísticas” (SALOMÃO, 1999, p. 69). 

De acordo com a abordagem cognitivista, analisar-se-á a 

construção condicional considerando-se o pareamento “configuração 

sintática” e “fatores semântico-pragmáticos” (CROFT, 2001). Nesse 

paradigma, as construções condicionais originadas na audiência pública 

resultam da integração das formas de conhecimento dos participantes no 

que se refere aos esquemas conceptuais, socialmente pré-disponíveis, e 

às informações de ordem cultural (SALOMÃO, 1999) e jurídica. 

Portanto, o estudo das construções condicionais parte do enfoque 

de que o pareamento “forma-significado” se efetua por determinadas 

                                                                                                                                      
 Speaker B: Well, if he lived in Japan that long, why doesn’t he speak any Japanese at 

all? 
 



operações de enquadramentos e estabelecimento de conexões entre 

espaços mentais, esquemas conceptuais e modelos culturais na cena 

comunicativa em que papéis sociais ─ juiz, promotor, defensor, réu, 

vítima e testemunha ─ são desempenhados pelos participantes 

interativamente. 

Na próxima seção, tratar-se-á das contribuições das pesquisas em 

Lingüística Cognitiva para o estudo das construções condicionais nas 

gramáticas do inglês (SWEETSER, 1990) e do português (FERRARI, 

1998, 1999a e b, 2000, 2001). 

 

3.5.2 ABORDAGEM COGNITIVISTA 

 

 

 

3.5.2.1 CONSTRUÇÕES CONDICIONAIS NA GRAMÁTICA DO INGLÉS 

 

 

Em termos lógico-formais, o significado das construções 

condicionais, centrado na noção de que há um vínculo de verdade ou 

falsidade entre os conteúdos se p e q “equivale às condições estáticas de 

sua verificação em um modelo” (SALOMÃO 1999, p. 63), modelo este 

em que a estrutura lingüística se figura como um objeto autônomo e 

imutável de acordo com os paradigmas teóricos que mantêm uma noção 

estática do significado, excluindo outras bases de investigação ligadas 

aos processos da interpretação das construções condicionais no contexto 

de uso. 



No estudo das construções condicionais em inglês, sob a 

perspectiva cognitivista, Sweetser (1990) parte do pressuposto de que 

uma “teoria da condicional” não deve ser definida apenas em termos 

lógicos, de modo que se possa atribuir um valor de verdade aos 

conteúdos de p e q. Na linguagem, os falantes utilizam-se da condicional 

para estabelecer outros tipos de conexões entre p e q, conexões estas 

que não são resultado de uma operação lógica em que a conclusão é 

validada dentro dos próprios limites das proposições p e q. 

A condicional “Se Paris é a capital da França, então dois é um 

número par.”29, apontada por Sweetser (ibid, p. 113), é um exemplo de 

uma operação não-lógica cuja relação entre os conteúdos da prótase ─ 

ser Paris a capital da França ─ e apódose ─ o número dois ser par ─ não 

se enquadra nos tipos de condicionais em que a verdade/falsidade de “p” 

pressupõe a verdade/falsidade de “q”. À luz da investigação cognitivista, 

não basta considerar a conexão entre a verdade do antecedente e a 

verdade do conseqüente das condicionais. 

Dessa perspectiva, Sweetser considera que o funcionamento da 

condicionalidade liga-se a domínios cognitivos distintos em que se 

configuram as CONDICIONAIS DE CONTEÚDO, CONDICIONAIS 

EPISTÊMICAS e CONDICIONAIS PRAGMÁTICAS, como veremos nos 

itens a seguir. 

 

 

 

                                                 
29 A frase original é: “If Paris is the capital of France, (then) two is an even number.” 



3.5.2.1.1 Condicional de conteúdo (preditiva) 

 

 

No domínio do conteúdo30, estabelece-se uma relação causal entre 

eventos, ou estado de coisa, do mundo descrito. Desse modo, o evento 

descrito na prótase causa a realização do evento descrito na apódose 

como exemplifica Sweetser (1990, p. 114) ao citar a sentença “Se Mary 

for, John irá”.31 Segundo a autora, a conexão entre o antecedente “se p” e 

o conseqüente “q” revela a seguinte interpretação semântica: a 

possibilidade da ida de Mary possibilita a ida de John ou se Mary não for 

John também não irá.  

Nas construções condicionais de conteúdo, Sweetser entende que 

existe um conjunto de fatores que possibilita a interpretação semântica de 

causa, considerando-se as circunstâncias em que um evento descrito na 

prótase é entendido como o que causa ou o que possibilita a realização 

do evento descrito na apódose. Desse modo, o estudo das condicionais 

denominadas de conteúdo desvincula-se da “concepção semântica 

clássica, segundo a qual a significação corresponde às condições de 

verificação de uma enunciação” (SALOMÃO, 1997, p. 25). 

 

 

 

3.5.2.1.2 Condicional epistêmica 

 

 

                                                 
30 As denominações “condicional de conteúdo” (Sweetser, 1990) e “condicional preditiva” 
(Dancyngier, 1992) serão utilizadas de modo equivalente nesta pesquisa. 
31 A sentença no original é: “If Mary goes to the party, John will go.” 



No caso das condicionais epistêmicas, a relação de causalidade 

estabelece-se a partir do evento descrito na prótase, que atua como 

condição suficiente para que se conclua a validade da proposição 

expressa na apódose, como no exemplo “Se John foi àquela festa, ele 

estava tentando enfurecer Miriam” (If John went to that party, (then) he 

was trying to infuriate Miriam). Nesse exemplo, o conhecimento de algo 

relatado na prótase causa a conclusão revelada na apódose, 

evidenciando que, na linguagem, a interpretação da condicional 

epistêmica supõe um tipo de conexão cuja natureza torna possível 

determinado raciocínio, considerando a relação entre o conhecimento e a 

conclusão sobre algo. 

Sweetser acrescenta que a condicionalidade é entre “estados 

epistêmicos ao invés de ser entre proposições” (idem, ibidem, p. 117) de 

modo que alguma conexão entre conhecimento e conclusão é feita pelo 

falante. Sendo assim, a relação causal existe em função do conhecimento 

de uma situação que causa ou favorece uma conclusão. 

 

 

 

3.5.2.1.3 Condicional pragmática 

 

 

Na condicional pragmática (ou condicional de ato de fala), o ato de 

fala realiza-se condicionalmente na apódose, a partir do evento descrito 

na prótase.  

Para analisar esse tipo de condicional, Sweetser (idem, p. 118) 



apresenta os seguintes exemplos: “Se eu posso dizer isso, essa é uma 

idéia louca.” (If I may say so, that’s a crasy idea.) e “Se ainda não lhe pedi 

para fazê-lo, por favor assine o livro de registro antes de ir.” (If haven’t 

already asked you to do so, please sign the guest book before you go). 

Nessas construções o que está expresso na prótase influencia ou 

possibilita a realização do ato de fala que se configura na apódose. Em “If 

may say so, that’s a crasy idea.”, estabelece-se uma opinião condicionada 

à permissão do ouvinte e, em “If haven’t already asked you to do so, 

please sign the guest book before you go.”, é estabelecido um pedido 

caso a ação ainda não tenha sido realizada. 

Ao considerar os estudos de Grice (1975), Sweetser ressalta que a 

prótase das condicionais pragmáticas aponta para alguma condição de 

relevância ou condição de felicidade na categoria dos atos de fala. Nos 

exemplos “Há biscoitos no armário, se você quiser.” (There are biscuits on 

the sideboard if you want.) e “Se você foi à festa, você viu John?” (If you 

went to the party, did you see John?), a autora ressalta que os atos de 

informar a existência dos biscoitos e perguntar se John foi visto na festa é 

relevante no sentido de evocar, respectivamente, questões explícitas ou 

implícitas referentes à classe dos atos de fala em que são consideradas.  

Na análise da categorização das condicionais de “conteúdo”, 

“epistêmica” e “pragmática”, Sweetser esclarece que as condicionais 

expressam, mais do que valores verdade, relações semânticas 

específicas entre os conteúdos de “se p” e “q”. Assim, na condicional 

epistêmica, a verdade da prótase constitui uma condição suficiente para 



uma conclusão satisfatória na apódose porque o conhecimento da 

prótase é tomado como causador ou o que possibilita a conclusão 

incorporada na apódose. No que se refere à condicional pragmática, a 

prótase expressa um conteúdo que influencia a realização do ato de fala 

que é desenvolvido na apódose. Segundo a autora, a verdade da prótase 

constitui uma condição suficiente para a felicidade da apódose porque há 

um vínculo causal entre as duas.  

Na análise das conexões entre “se p” e “q”, o estudo das 

condicionais desenvolvido por Sweetser ressalta que o esquema lógico-

formal “If-then” não apresenta as mesmas características que as 

condicionais de conteúdo, epistêmica e pragmática. Sob o enfoque 

cognitivista, Sweetser (1990) investiga as condicionais em inglês, 

considerando as diferentes significações originadas a partir do 

estabelecimento de conexões entre os eventos do mundo descrito na 

prótase e na apódose. 

 

3.5.2.2 CONSTRUÇÕES CONDICIONAIS NA GRAMÁTICA DO PORTUGUÉS 

 

 

No português do Brasil, Ferrari (1998, 1999a e b, 2000, 2001) tem 

tratado as construções condicionais baseando-se nos fundamentos 

teóricos da Lingüística Cognitiva. Segundo a autora, as pesquisas que 

envolvem tais construções seguem ou a tendência lógica em que se 

argumenta que “se então” reflete estruturas lógico-semânticas ou a 

tendência pragmática em que se estuda o papel da interação social na 



realização das construções condicionais como atos de fala que sinalizam 

posturas epistêmicas diferenciadas por parte do falante.  

Os pesquisadores das linhas teóricas cognitivas (SWEETSER, 

1990, 1996, FILLMORE, 1990, DANCYGIER e SWEETSER, 1996, 1997) 

e interacional (LERNER, 1996) enfocam, segundo Ferrari (1999), o 

“caráter contextualizador” (op. cit, p. 115) das construções condicionais, 

destacando fenômenos ligados a predições, conclusões e atos de fala. 

Em termos gerais, os estudos partem da relação entre “aspectos 

gramaticais (tipo de conjunção, tempo e modos verbais) e funções 

cognitivas e/ou interacionais (criação de espaços mentais, sinalização de 

postura epistêmica e de ponto de vista do falante, estratégias de 

organização de turnos conversacionais)” (idem, ibidem). 

A partir do enfoque cognitivista e interacional da linguagem, Ferrari 

(1998, 1999a e b, 2000, 2001) investiga as construções condicionais no 

português do Brasil, sinalizando, especificamente, a postura epistêmica 

ou o ponto de vista do falante com relação aos mundos locais, não 

globais, e possíveis em muitos aspectos (Id, 1999). 

 

 

 

A. Postura epistêmica e construções condicionais 

 

Ferrari (1999 a, b) investiga as construções condicionais do 

português, considerando a noção de postura epistêmica desenvolvida por 

Fillmore (1990) para se referir à associação ou dissociação mental 



realizada pelo falante em relação aos eventos expressos na prótase. O 

grau de convicção do falante em relação ao conteúdo da proposição p 

pode manifestar posturas epistêmicas positiva, neutra ou negativa. Com 

base nessa abordagem, Ferrari estuda as possibilidades de sinalização 

de posturas epistêmicas, considerando tanto a noção de “espaço mental” 

(1999a) quanto o uso da conjunção “se” e das “formas verbais” (1999b) 

nas condicionais do português. 

Como resultado de suas investigações, Ferrari (1999a) afirma que 

as condicionais em português podem sinalizar, diferentemente do inglês, 

as seguintes posturas epistêmicas: (a) positiva, como é o caso de 

“Chovendo, eles vão cancelar o jogo.” em que o falante se identifica com 

p, conta com o fato de haver chuva; (b) neutra, como é o caso de “Se 

chover, eles vão cancelar o jogo” em que o falante não se identifica com p 

(“o mundo com chuva”) nem com ~p (“o mundo sem chuva”) e (c) 

negativa, como em “Se chovesse, eles cancelariam o jogo” em que o 

falante se identifica com ~p (o mundo da não chuva). 

Ferrari propõe um refinamento para a análise das condicionais em 

português ao comparar as condicionais “Se chover, o juiz vai cancelar o 

jogo.” e “Se chove, o juiz cancela o jogo.”, ressaltando que a postura 

epistêmica neutra aparece nos dois exemplos. A diferença, de acordo 

com a autora (1999ª, p. 119), diz respeito ao fato de que, em “Se chove, o 

juiz cancela o jogo.”, o falante é inserido no foco da cena comunicativa.  

Outro aspecto da análise do papel das construções condicionais 

ao sinalizarem a perspectiva epistêmica do falante estudado por Ferrari 



(1999b) é o funcionamento de tais construções como sendo estratégias 

de negociação dos espaços mentais instaurados na interação 

conversacional. A partir desse enquadre interacional, Ferrari (ibid, p. 80) 

observa que os participantes-professores introduzem espaços mentais 

diferenciados de condicionalidade através dos seguintes mecanismos 

formais: 

 

 

A.CONDICONAL SE + PRES. INDICATIVO 

Ex: Se você pega uma narrativa, o tempo verbal mais 

utilizado é o pretérito perfeito. 

 

 

B. CONDICIONAL SE + FUTURO DO SUBJUNTIVO 

Ex: Se você pegar uma narrativa, o tempo verbal mais 

utilizado é o pretérito perfeito. 

 

 

C. CONDICIONAL QUANDO (= NAS VEZES EM QUE) + 

PRES. INDICATIVO 

Ex: Quando você pega uma narrativa, o tempo verbal 

mais utilizado é o pretérito perfeito. 

D. CONDICIONAL NÃO-FINITA 

Ex: Sendo uma narrativa, o tempo verbal mais utilizado é 

o pretérito perfeito. 

 

 

O estudo de “um modelo de uma situação específica no mundo, ou 

de uma determinada interação baseada nos atos de fala ou de processos 

de raciocínio” (FERRARI, 1999b, p. 80) é sinalizado por certos 



mecanismos formais, associados à teoria dos espaços mentais. Nessa 

perspectiva, a análise realizada por Ferrari em relação às construções 

condicionais manifesta que: 

 

 

ao utilizar uma construção condicional encabeçada por 

“se” o falante negocia a introdução de um espaço mental 

(entre outros possíveis); ao escolher uma construção 

condicional com “quando”, o falante re-introduz um 

espaço mental que já negociou anteriormente; por fim, ao 

usar uma construção não-finita ratifica a introdução de 

espaços mentais por outros participantes. 

 

 

No percurso das estratégias de negociação de turnos e do 

estabelecimento de domínios cognitivos específicos, Ferrari ressalta que, 

na interação conversacional entre professores, “há uma relação de poder 

ambígua entre o professor-formador e os demais participantes, que opera 

tanto verticalmente (superioridade hierárquica em termos de 

conhecimento) quanto horizontalmente (igualdade de ocupação 

profissional)” (1999b, p. 82). Isso evita que os conteúdos pareçam ter sido 

arbitrariamente impostos no percurso da discussão.  

 

 

 

B. Aspectos semântico-pragmáticos do esquema “SE P, [ENTÃO] Q” 

 



Embora o significado da condicional possa aparecer de diversas 

maneiras, como em “Diga mais uma palavra e eu corto a sua mesada” e 

“Achou o vale brinde, ganhou”, Ferrari (2001, p. 145) elegeu como objeto 

de estudo as “composições complexas de uma oração nuclear (a apódose 

q) e uma oração subordinada prototipicamente introduzida pela conjunção 

‘se’ (a prótase p)” (idem, 2001, p. 145). 

 

Valendo-se da análise, Ferrari apresenta as seguintes 

possibilidades de construções condicionais: 

 

 

Se chover, eles vão cancelar o jogo. 

Se chover, será que eles vão cancelar o jogo? 

Se chover, cancelem o jogo. (idem, 2000, p. 24) 

Caso chova, eles vão cancelar o jogo. 

A menos que chova, vai haver jogo. (idem, 2000, p. 24) 

 

 

Mesmo se chover, eles vão cancelar o jogo. 

Só se chover, eles vão cancelar o jogo. (idem, 2000, p. 

24) 

 

 

Se Maria for para a Itália, ela deixará/vai deixar o 

emprego. 

Se Maria fosse para a Itália, ela deixaria/deixava o 

emprego. 

Se Maria tivesse ido para a Itália, ela teria 

deixado/tinha deixado o emprego. (idem, 2000, p. 24) 

 

 



Se Marcos faltar à reunião, ele será/vai ser demitido. 

Se Marcos falta à reunião, ele é demitido. 

Se Marcos faltasse à reunião, ele seria demitido. 

Se Marcos tivesse faltado à reunião, ele teria sido/tinha 

sido demitido. (idem, 2001, p. 145) 

 

 

Segundo Ferrari, o estudo da estrutura sintática “se p, (então) q”, 

como uma moldura sintática mais ampla, permite que se analisem outras 

configurações em que outros recursos formais afetam a interpretação da 

construção condicional. A moldura sintática configura uma relação de 

causalidade, sendo essa relação reiterada entre p e q, e não entre os 

eventos em si mesmos.  

Na hipótese de que não “é possível estabelecer um significado pré-

pragmático”, Ferrari (2000, p. 22). entende que, nos termos da Gramática 

das Construções (FILLMORE 1988, FILLMORE, KAY & O’CONNOR 

1988, FILLMORE & KAY 1994, GOLDBERG 1995), cada construção 

gramatical (lexical ou sintática) possui uma interpretação 

semântico/pragmática como parte de sua descrição lingüística. Desse 

modo, a condicionalidade é uma “categoria superordenada” (FERRARI, 

2000 e 2001) em que o significado da composição “se p, q” é motivado 

em função de aspectos formais relevantes para a interpretação da 

construção condicional. Ferrari (2001, p. 144) assume que os padrões ou 

parâmetros da forma condicional (“se p, q”) são associados aos 

parâmetros do significado condicional em termos semânticos e/ou 

pragmáticos. 



A partir dessa perspectiva, Ferrari analisa os parâmetros básicos 

da condicionalidade na gramática do português, considerando que as 

“características lexicais e estruturais são mapeadas em aspectos de 

interpretação de um modo que é específico” (idem ibidem) à construção. 

Levando-se em conta essa hipótese, os próximos itens referem-se ao 

estudo do papel da conjunção “se” e à caracterização da forma verbal nas 

construções condicionais do Português. 

 

 

 

C. Papel semântico-pragmático da conjunção “SE” 

 

Em termos cognitivos e discursivos, a prótase de uma condicional 

atua como um angulador, ou seja, “se p” estabelece as condições de 

validação no que se refere ao discurso subseqüente (FERRARI, 2001, p. 

146). 

Lingüisticamente, a conjunção “se” agrega um status especial, 

tendo como referência a definição de ato de fala assertivo tratado por 

Searle (1969). Nessa perspectiva, um conteúdo passa a ser uma 

expressão da crença do falante a partir das condições de felicidade: (a) o 

falante possui evidências para sustentação da crença; (b) o falante 

acredita que sua crença é verdadeira e (c) o ouvinte não compartilha 

necessariamente da mesma crença, sendo necessário ser lembrado ou 

informado. 



Para ilustrar o papel da conjunção “se” na condicional do 

português, Ferrari (2000 e 2001) parte de dois exemplos: um que é um 

trecho de uma música popular brasileira (2000, p. 25) e outro que é uma 

placa de boas-vindas existente na entrada da cidade do Rio de Janeiro 

(ibid, p. 146). 

No trecho da música “Se ela preferiu ficar sozinha, ou se tem um 

outro bem, se ela me deixou, a dor é minha, não é de ninguém”, Ferrari 

entende que o “poeta não afirma que a amada tenha preferido ficar 

sozinha, nem que tenha um outro amor; não afirma sequer que ela o 

tenha deixado.” (2000, p. 25). O poeta considera essas possibilidades por 

alguma razão para “reivindicar a administração pessoal e intransferível de 

sua própria dor” (2000, p. 25). 

Na placa “Se você ama o Rio, você também é carioca”, não é 

afirmado na placa que o visitante ama o Rio. Se a possibilidade se 

mostrar verdadeira, o visitante é informado que uma negociação das 

características necessárias (“amar o Rio”) pode ser feita, passando a ser 

incluída na categoria “carioca”. 

Em linhas gerais, delimita-se o papel da conjunção “se” em três 

níveis: (a) cognitivo geral, sendo um operador de encaixe, ou seja, um 

introdutor de espaços mentais hipotéticos em que o segundo está 

subordinado ao primeiro; (b) lexical, atuando como marcador de não-

assertividade e (c) construcional, como introdutor de uma das orações 

da condicional que apresenta as suposições p e q conectadas em 

domínios cognitivos específicos.  



D. Papel semântico-pragmático da forma verbal 

 

Sob o ponto de vista de que toda condicional apresenta uma 

suposição que poderia ser afirmada, mas não é afirmada em função de 

certas condições, Ferrari (2000 e 2001) argumenta que as formas verbais 

codificam não só a suposição não-afirmável, mas o tipo de suposição que 

se instaura a partir de um aspecto particular do conhecimento do falante 

na emissão particular de uma construção condicional. 

Ao retomar os exemplos de condicionais de conteúdo, como “Se 

Maria for para a Itália, ela deixará/vai deixar o emprego.”, “Se Maria 

fosse para a Itália, ela deixaria/deixava o emprego.” e “Se Maria 

tivesse ido para a Itália, ela teria deixado/tinha deixado o emprego.” 

(idem, 2000, p. 24), Ferrari destaca duas questões: (a) a ida de Maria 

para a Itália não está sendo afirmada, mas é considerada em função do 

estabelecimento da predição expresso em q (“Maria deixar o emprego”) e 

(b) os diferentes tempos verbais sinalizam tipos de não-assertividade na 

relação entre p e q. Dessas ressalvas, a autora (2000, p.126) explica que, 

em “Se Maria for para a Itália, ela deixará/vai deixar o emprego.”, o 

falante não afirma que Maria vai para a Itália porque o falante não sabe se 

isso de fato acontecerá. É o uso do futuro do subjuntivo que sinaliza a 

postura epistêmica neutra do falante, ou seja, seu desconhecimento em 

relação à realização do evento. Em “Se Maria fosse para a Itália, ela 

deixaria/deixava o emprego.”, o uso do pretérito imperfeito do subjuntivo 

demonstra que o evento é contrário às expectativas, pois a afirmação 



não é realizada em função da existência de outras suposições que 

contrariam a suposição no que diz respeito à viagem de Maria. Em “Se 

Maria tivesse ido para a Itália, ela teria deixado/tinha deixado o 

emprego.”, o uso do pretérito-mais-que-perfeito do subjuntivo revela 

impossibilidade de considerar o evento como fato real; como explica 

Ferrari (idem, ibidem) “a ida de Maria para a Itália está completamente 

fora de questão”. 

Outro aspecto investigado por Ferrari (2000 e 2001) refere-se à 

possibilidade de o presente do indicativo ser utilizado na prótase das 

condicionais em português. A autora ressalta que há diferenças entre 

sentenças do tipo: “Se chover, eles vão cancelar o jogo.” e “Se chove, 

eles cancelam o jogo.”. O refinamento da análise de Ferrari baseia-se no 

modo como é instaurado o tipo de não-assertividade codificado na 

prótase da condicional. No caso do futuro do subjuntivo, a não-

assertividade evidencia-se em função da falta de evidências para a 

afirmação expressa pelo falante. No caso do presente do indicativo, o tipo 

de não-assertividade se dá não pela falta de evidências diretas referentes 

ao evento p. Ferrari (idem, ibidem) ressalta também que há situações em 

que as evidências indiretas são sinalizadas pelo presente em virtude de 

um fato discursivo como em: 

 

 

A: O serviço de meteorologia indicou chuva para hoje. 

B: Hum! Se chove, eles cancelam o jogo. 

 

 



No exemplo acima, o falante B não entender o evento “chuva” 

como um fato em si mesmo. Mas ao retomar a informação do falante A, 

passa a entende “chuva” como fato para estabelecer uma relação causal 

na emissão da construção condicional como um todo. 

No artigo “Postura epistêmica, ponto de vista e mesclagem em 

construções condicionais na interação conversacional”, Ferrari (1999ª, p. 

125) estuda duas configurações sintáticas em que o uso do tempo verbal 

na prótase sinaliza diferentes estágios na negociação entre professores e 

professor-formador, participantes do Projeto Pró-Leitura32: 

 

 

a). CONJUNÇÃO SE + PRES. INDICATIVO (Se ocê pega 

aqui é um ensaio...); 

 

 

b). CONJUNÇÃO SE + FUTURO DO SUBJUNTIVO (Se 

pegar um editorial que também é um texto 

argumentativo...). 

 

 

A distinção entre a primeira e a segunda construção condicional 

refere-se ao uso do tempo/modo dos verbos. Em “Se ocê pega aqui é um 

ensaio...” e “Se pegar um editorial que também é um texto 

argumentativo...”, o professor-formador utiliza o presente do indicativo e o 

futuro para introduzir condicionalmente os tópicos “ensaio” e “editorial” 

                                                 
32  O Projeto Pró-Leitura, fomentado pela SEE/MG, envolveu discussões entre um 

professor-formador e professores-participantes a respeito de “gêneros textuais”, em 
Juiz de Fora (MG). 



consecutivamente. Para a autora, a distinção entre as condicionais 

analisadas diz respeito não à representação de mundo, mas à “maneira 

pela qual essa representação-da-representação é feita” (idem, ibidem). Ao 

considerar o processo de mesclagem de perspectivas, Ferrari acentua 

que, ao usar o presente do indicativo, o falante se insere na cena descrita, 

marcando pragmaticamente a representação da situação discursiva 

quanto à discussão do tópico “ensaio”. Quanto ao uso do futuro do 

subjuntivo na prótase da condicional “Se pegar um editorial que também é 

um texto argumentativo...”, o falante marca neutralidade discursiva em 

relação ao tópico “editorial” por considerá-lo subtópico em relação ao 

tópico “ensaio”. 

Em linhas gerais, Ferrari (idem, p. 127) acentua que o presente do 

indicativo e o futuro do subjuntivo sinalizam enquadres pragmáticos 

distintos em relação à representação da situação interacional: ao ser 

usado o presente do indicativo, é destacado, entre outros, o tópico 

principal e, quanto ao uso do futuro do subjuntivo, verifica-se que outro 

tópico é mencionado como contraponto para o tópico considerado 

principal pelo falante. 

Ao desenvolver o estudo das condicionais na interação 

conversacional entre professores do Projeto Pró-Leitura, Ferrari chegou à 

conclusão de que há uma variedade de configurações formais: 

construções condicionais encabeçadas por “se”, “quando”, construções 

não-finitas com diferentes combinações de tempo e modo verbais (1999b, 

p. 82). Quanto às configurações formais, além de sinalizarem posturas 



epistêmicas, “constituem estratégias de negociações dos espaços 

mentais a serem introduzidos na interação conversacional” como parte do 

processo de construção do significado. 

 

 

 

4. A CONDICIONALIDADE EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

 

Consideradas a natureza do objeto da pesquisa e a 

fundamentação teórica, será apresentada a distribuição geral das 

Construções condicionais preditivas, Construções condicionais 

epistêmicas e Construções condicionais pragmáticas no corpus escolhido. 

Em seguida, analisar-se-á a configuração dessas construções 

condicionais, tendo como ponto de partida o pareamento forma e 

aspectos semântico-pragmáticos.  

 

 

 

4.1 DISTRIBUIÇÃO DAS CONDICIONAIS NO CORPUS 

 

 

Dentre outros tipos de construções gramaticais, as construções 

condicionais são altamente produtivas em termos do papel argumentativo 

que desempenham no fluxo do discurso jurídico oral. De acordo com a 

tipologia proposta por Sweetser (1990), observam-se em torno de 21% de 



condicionais preditivas, 27% de condicionais epistêmicas e 52% de 

condicionais pragmáticas. 

 

Nas seções seguintes, detalhar-se-á a configuração sintática das 

condicionais preditivas, epistêmicas e pragmáticas, associada aos fatores 

semântico e pragmático, considerando-se: a Teoria dos Espaços Mentais 

(FAUCONNIER e SWEETSER, 1996; FAUCONNIER, 1997), a noção de 

domínios estáveis e domínios locais (FAUCONNIER, 1994), e os estudos 

referentes às condicionais desenvolvidos por Sweetser (1990) e Ferrari 

(1998, 1999, 2000 e 2001). 

 

O próximo item trata das propriedades sintáticas das construções 

condicionais preditivas, correlacionadas aos fatores semântico e 

pragmático. 

 

 

 

4.2 CONSTRUÇÕES CONDICIONAIS PREDITIVAS 

 

 

Em termos de análise cognitiva, o tipo de conexão entre as 

estruturas sintáticas da prótase e apódose contribui para o entendimento 

da condicional como uma construção complexa segundo o pareamento 

forma-significado (FILLMORE & O’CONNOR, 1988 e GOLDBERG, 1994). 



A categorização das construções condicionais preditivas na 

audiência pública parte do pressuposto geral de que as estruturas da 

prótase e apódose evidenciam uma relação de causalidade no que diz 

respeito aos conteúdos do mundo descrito (SWEETSER, 1990): os 

eventos/estados de coisas em “p” e “q” mantêm, no plano do significado, 

relações de causalidade, em função da interpretação do falante quanto ao 

fato de um evento ser condição suficiente para a realização de outro 

evento. 

Reconsiderada essa propriedade da construção condicional 

preditiva, analisar-se-á a configuração sintática, particularmente o uso da 

forma verbal, associada a aspectos semânticos e pragmáticos mais 

específicos. Essa perspectiva de análise da construção contribui para o 

conhecimento da preditiva como uma categoria cognitiva, em que são 

expressas complexas relações entre se p e q. No que se refere ao 

presente estudo, investigar-se-á o papel dessa categoria no discurso 

jurídico oral. 

 

 

4.2.1 CONFIGURAÇAÕ SINTÁTICA DA CONSTRUÇÃO PREDITIVA 

 

 

Nas condicionais preditivas, a configuração sintática mais produtiva 

é a que apresenta a referência modo-temporal de Futuro do Subjuntivo na 

prótase e de Futuro Perifrástico, com verbo ir acompanhado de infinitivo, 

na apódose. O esquema abaixo destaca essa moldura sintática: 



 

 

 

 

 

 

Dentre os exemplos do corpus, destaca-se um em que o promotor 

se refere ao tempo de cumprimento da pena na audiência do fato julgado: 

 

PROMOTOR:

 
 

 

 

Além dessa configuração, verifica-se que o Futuro do Subjuntivo e 

o Presente do Indicativo33 constituem outro padrão sintático das 

construções condicionais preditivas como se vê no esquema: 

 

 

                                                 
33 O uso do presente para indicar o futuro é denominado na literatura ‘recuo temporal’ 

(‘temporal backshift’, Sweetser, 1996) 

 
[SE V. FUT. SUBJ., V. FUT. PERIF.] 

{ir, infinitivo} 

P: 7 

 

P: (...) ele já tá preso desde dezembro (+) dezembro de dois 

mil (+) já cumpriu (+) já pode sair (+) ele vai cumprir um 

sexto (+) compete ele cumprir (+) e com o método de 

livramento de regime (+) semi-aberto (+) de regime aberto 

(+) se cumprir o regime fechado vai cumprir (+) um sexto 

(+) (A2: p. 58) 

 
[SE V. FUT. SUBJ., V. PRESENTE IND.] 

{backshift} 



 

 

 

 

Dentre os exemplos desse tipo de moldura sintática, observa-se 

um segmento em que o promotor menciona o tempo de pena que 

compete ao réu cumprir: 

 

 

 

PROMOTOR: 

 
 

 

 

 

 

 

 

P: 5 

 

(...) (+) com o método de livramento de regime (+) semi-

aberto (+) de regime aberto (+) se cumpre o regime fechado 

vai cumprir (+) um sexto (+) se juntar todas essas (+) que 

eliminam daqui (+) seis meses de adesão um ano (+) um 

mês a três meses (+) um ano (+) se chegar assim (+) que 

ABSURDO (+) chegar a DOZE anos (+) não vai chegar não 

vai conseguir fazer (+) (...) (+) se chegar já tá na rua (+) 

porque ele já tá preso há mais de:: (+) (+) penal já pode ir 

pra rua (+) é só pra constar na folha (+) então tenham noção 

da responsabilidade quando julgar ESPECIALMENTE no 

delito (+) de homicídio tentado com relação à Isaura (+) (...) 

(A2: 58) 



Os parâmetros de combinação sintática vistos nas construções 

condicionais preditivas estão emparelhados às informações semânticas e 

pragmáticas, como veremos no item a seguir. 

 

 

 

4.2.2 ASPECTOS SEMÂNTICOS E PRAGMÁTICOS NAS MOLDURAS 

SINTÁTICAS DA CONSTRUÇÃO CONDICIONAL PREDITIVA 

 

 

As combinações sintáticas [SE V. FUT. SUBJ., V. FUT. PERIF. {ir, 

infinitivo}] e [SE V. FUT. SUBJ., V. PRESENTE IND. {backshif}] evidenciam 

processos de interpretação semântica peculiares na construção 

condicional preditiva como um todo. Essa interpretação semântica entre 

se p e q pode ser representada no esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

De um modo geral, a informação semântica de causa-efeito 

estabelecida entre o evento p, expresso na prótase, e o evento q, 

expresso na apódose, origina-se a partir da integração de conhecimentos 

pertencentes a domínios estáveis e locais ─ doutrina jurídica, 

 
EVENTO P CAUSA EVENTO Q 



experiências culturais e acontecimentos do fato julgado ─ configurados no 

fluxo do discurso jurídico oral. 

 

 

 

4.2.2.1 PAREAMENTO SEMÂNTICO-PRAGMÁTICO NA CONSTRUÇÃO 

CONDICIONAL PREDITIVA [SE V. FUT. SUBJ., V. FUT. PERIF. {ir, 

infinitivo}] 

 

 

Em termos da teoria dos Espaços Mentais (FAUCONNIER, 1997), 

os conhecimentos referentes aos esquemas conceptuais (MCIs) exercem 

um papel relevante quanto à informação semântica. 

Dentre as construções condicionais preditivas [SE V. FUT. SUBJ., V. 

FUT. PERIF. {ir, infinitivo}],  observa-se que o promotor organiza seu 

discurso a partir dos seguintes MCIs: 

 

 

 

a) conhecimentos relativos às normas do direito penal como é o caso dos 

exemplos em que se configuram as condicionais preditivas P: 7 e P: 8: 

 

 

P: 7 

P: (...) ele já tá preso desde dezembro (+) dezembro de dois mil 

(+) já cumpriu (+) já pode sair (+) ele vai cumprir um sexto (+) 

compete ele cumprir (+) e com o método de livramento de 

regime (+) semi-aberto (+) de regime aberto (+) se cumprir o 

regime fechado vai cumprir (+) um sexto (+) (A2: p.58) 

 



 

P: 8 

P: ainda que ele seja condenado por todos os outros a pena 

que ele vai ser condenado (+) em considerando os benefícios 

que começam a incidir nesse tipo de crime a partir de um sexto 

do cumprimento da pena (+) se por MUITA coisa se chegar a 

SEIS ANOS (+) um sexto um ano somando todas as penas um 

sexto um ano ele já tá preso desde dezembro (+) dezembro de 

dois mil (+) já cumpriu (+) já pode sair (+) ele vai cumprir um 

sexto (+) compete ele cumprir (+) e com o método de 

livramento de regime (+) semi-aberto (+) de regime aberto (+) 

se cumpre o regime fechado vai cumprir (+) um sexto (+) se 

juntar todas essas penas (+) que eliminam daqui (+) seis 

meses de adesão um ano (+) um mês a três meses (+) um ano 

(+) se chegar assim (+) que ABSURDO (+) chegar a DOZE 

anos (+) não vai chegar (...) acho que não vai conseguir fazer 

(+) (...) (A2: p. 58) 

 

 

b) e conhecimento relativo à experiência diária, individual ou coletiva, 

como é o caso da construção condicional preditiva P: 12. 

 

Dentre esses exemplos, a proposição referente à apódose da 

construção condicional preditiva P: 12 diz respeito ao MCI “regras do 

crime organizado”: 

 

 

 

P: 12 

(...) 

R: Não era comigo não era com meus parceiros no caso "né" 

nenhum dos soldados conforme na gíria me retirei do local 

J: Tá certo (+) E você quem era o dono do morro na época do 

Souza Soares era você ou não [?] 



R: Era eu e o meu compadre que já se encontrava preso tava 

no Muniz Sodré  

J: Quem [´?] 

R: É o Robson Santos Corrêa que hoje em dia tá em liberdade 

e tá trabalhando 

J: Aí (+) você que ficou tomando conta lá do morro [?] 

R: É aí agora eu não vou entrar lá "né" (+) FACÇÕES na nossa 

época não existia FACÇÕES 

J: Você ficou preso você foi preso com uma 7 meia 5 ((risada)) 

se você chegar com uma 7 meia 5 hoje lá o pessoal vai rir 

de você  

R: (+) não tem nem espaço ali mais (+) 

J: ((Risada)) o senhor tem uma poupança guardada lá [?] 

R: É desesperado aí é desesperado a família tá quase 

passando fome 

J: Você tem quanto tempo de pena ainda pra cumprir [?] 

R: No caso é:: na minha cabeça o total é DEZOITO EU TÔ 

NOVE E:: QUASE DEZ AGORA MAS SE FOR CONTAR A 

REMISSÃO CINCO ANOS DE REMISSÃO (...) (A4: p. 5) 

Na réplica, o enquadre em que se associam os acontecimentos do 

fato julgado à doutrina jurídica penal é configurado a partir da idéia de que 

o evento/estado de coisa em p permite predizer a ocorrência do 

evento/estado de coisa em q. 

No caso das construções condicionais preditivas P: 7 e P: 8, 

observa-se que o efeito se configura a partir das condições delimitadas 

para a realização do evento da prótase. As seqüências discursivas a 

seguir mostram essas conexões entre se p e q: 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

P: 7 

(...) ele já tá preso desde dezembro (+) dezembro de dois mil (+) já 

cumpriu (+) já pode sair (+) ele vai cumprir um sexto (+) compete 

ele cumprir (+) e com o método de livramento de regime (+) semi-

aberto (+) de regime aberto (+) se cumprir o regime fechado vai 

cumprir (+) um sexto (+) (A2: 58) 



 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivamente, a realização do evento expresso na apódose 

depende das condições expressas para o evento p. Na visão do promotor, 

os efeitos ─ “vai cumprir (+) um sexto” e “não vai chegar não vai 

conseguir fazer” ─, respectivamente em P: 7 e P: 8, condicionam-se 

semanticamente ao evento da prótase, a partir da hipótese de que o MCI 

“penas tipificadas no código penal”, em se p, corresponde ao MCI 

“cumprimento da pena no sistema carcerário”, em q, por uma relação de 

causalidade. 

Além da inter-relação entre os conhecimentos ligados aos MCIs 

“doutrina jurídica penal” e “cumprimento da pena”, observa-se que a 

informação semântica da construção condicional preditiva origina-se pelos 

MCIs ligados aos acontecimentos do fato julgado e ao conhecimento 

cultural. 

P: 8 

(...) ainda que ele seja condenado por todos os outros a pena que 

ele vai ser condenado (+) em considerando os benefícios que 

começam a incidir nesse tipo de crime a partir de um sexto do 

cumprimento da pena (+) se por MUITA coisa se chegar a SEIS 

ANOS (+) um sexto um ano somando todas as penas um sexto um 

ano ele já tá preso desde dezembro (+) dezembro de dois mil (+) já 

cumpriu (+) já pode sair (+) ele vai cumprir um sexto (+) compete 

ele cumprir (+) e com o método de livramento de regime (+) semi-

aberto (+) de regime aberto (+) se cumpre o regime fechado vai 

cumprir (+) um sexto (+) se juntar todas essas (+) que eliminam 

daqui (+) seis meses de adesão um ano (+) um mês a três meses 

(+) um ano (+) se chegar assim (+) que ABSURDO (+) chegar a 

DOZE anos (+) não vai chegar não vai conseguir fazer (+) (...) 

(A2: 58) 



Na construção condicional preditiva P: 12, a associação semântica 

ocorre a partir dos seguintes MCIs: o acontecimento do fato julgado ─ “ser 

preso com uma 7 meia 5” ─ o conhecimento de fato adquirido na vida 

diária ─ “o pessoal vai rir de você”. A seqüência discursiva evidencia essa 

relação semântica entre domínios distintos: 

 

JUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo acima, a explicitação de um acontecimento ligado ao 

domínio local (o fato julgado) ─ “Você ficou preso você foi preso com uma 

7 meia 5” ─ possibilita a inter-relação causal com o conteúdo cuja 

referência pertence à experiência social e cultural ─ “hoje lá o pessoal vai 

rir de você”.  

Na construção condicional preditiva “Se você chegar com uma 7 

meia 5 hoje lá o pessoal vai rir de você”, a informação semântica de 

causa-efeito manifesta-se condicionalmente, na medida em que o juiz 

entende que o evento na prótase, mesmo desconhecendo sua realização 

P: 12 

J: Tá certo (+) E você quem era o dono do morro na época do 

Souza Soares era você ou não [?] 

R: Era eu e o meu compadre que já se encontrava preso tava no 

Muniz Sodré  

J: Quem [´?] 

R: É o Robson Santos Corrêa que hoje em dia tá em liberdade e tá 

trabalhando 

J: Aí (+) você que ficou tomando conta lá do morro [?] 

R: É aí agora eu não vou entrar lá "né" (+) FACÇÕES na nossa 

época não existia FACÇÕES 

J: Você ficou preso você foi preso com uma 7 meia 5 ((risada)) se 

você chegar com uma 7 meia 5 hoje lá o pessoal vai rir de você  

R: (+) não tem nem espaço ali mais (+) (...) (A4: 5) 



no futuro, resultará noutro evento expresso na apódose como real ─ “o 

pessoal vai rir de você”. 

Como se verifica no percurso da análise dos dados, a informação 

semântica da condicional preditiva [SE V. FUT. SUBJ., V. FUT. PERIF. {ir, 

infinitivo}] pressupõe uma rede de conhecimento em que a ativação e 

manipulação dos esquemas conceptuais ─ domínios genéricos e 

domínios locais com enquadres diferenciados ─ manifestam, 

condicionalmente, perspectivas distintas quanto à noção de causalidade 

condicionada. 

Do ponto de vista pragmático, as configurações sintáticas da 

construção condicional preditiva [SE V. FUT. SUBJ, V FUT. PERIF.{ir, infinitivo}] 

evidenciam aspectos interacionais relevantes, considerando o enquadre 

dos domínios estáveis e locais acessados e retomados pelo próprio 

falante na moldura comunicativa de interrogatório e de réplica. 

No caso da configuração sintática [SE V. FUT. SUBJ., V. FUT. PERIF. 

{ir, infinitivo}], percebe-se que as informações pragmáticas advêm de um 

complexo jogo cognitivo em que se manifesta um re-arranjo dos 

conhecimentos ligados aos domínios estáveis (conteúdo jurídico, 

experiências histórico-culturais e papéis sociais) e locais (crenças em 

relação ao fato julgado), associado a um enquadre específico. 

No corpus, a associação entre a construção condicional preditiva 

[SE V. FUT. SUBJ, V FUT. PERIF. {ir, infinitivo}] e o enquadre configurado a 

partir das expectativas dos falantes (defensor, promotor e juiz) manifesta 

aspectos interacionais específicos, na moldura comunicativa em foco. 



No interrogatório, observa-se o conteúdo referente a um 

acontecimento do fato julgado (“você foi preso com uma 7 meia 5”), sendo 

retomado pelo próprio juiz diante do réu: 

 

 

JUIZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio da retomada do acontecimento do fato julgado, expresso 

anteriormente ─ “Você ficou preso você foi preso com uma 7 meia 5” ─, o 

juiz o associa a um conteúdo ligado, especificamente, ao sistema 

narcotráfico ─ “o pessoal vai rir de você”. Em termos conceptuais, a 

associação entre os conteúdos se p ─ “se você chegar com uma 7 meia 5 

hoje lá” ─ e q ─ “o pessoal vai rir de você” ─ manifesta uma predição 

P: 12 

J: Tá certo (+) E você quem era o dono do morro na época 

do Souza Soares era você ou não [?] 

R: Era eu e o meu compadre que já se encontrava preso 

tava no Muniz Sodré  

J: Quem [´?] 

R: É o Robson Santos Corrêa que hoje em dia tá em 

liberdade e tá trabalhando 

J: Aí (+) você que ficou tomando conta lá do morro [?] 

R: É aí agora eu não vou entrar lá "né" (+) FACÇÕES na 

nossa época não existia FACÇÕES 

J: Você ficou preso você foi preso com uma 7 meia 5 

((risada)) se você chegar com uma 7 meia 5 hoje lá o 

pessoal vai rir de você  

R: (+) não tem nem espaço ali mais (+) (...) (A4: 5, Anexo I) 



indesejável (“o pessoal vai rir de você”) ao explicitar um comportamento 

(uso de arma 7 meia 5) que não corresponde aos costumes vigentes e 

associados ao narcotráfico. 

A ação de estabelecer pontos de vista sobre algum domínio 

conceptual (MIRANDA, 2000) é reiterada em função do papel institucional 

referente ao sistema jurídico. Dessa maneira, a construção condicional 

preditiva configura aspectos interacionais relevantes que simbolicamente 

marcam expectativas distintas representadas pelo promotor quanto às 

bases de conhecimento ligadas aos domínios genéricos (a doutrina 

jurídica penal), associadas aos acontecimentos do fato julgado, e aos 

papéis assumidos na moldura comunicativa em foco. 

 

Quanto às construções condicionais preditivas P: 6, P: 7 e P: 8, 

nota-se que a retomada se origina do que foi expresso, ao longo da 

realização do debate, a respeito dos atos do réu não só do fato julgado 

propriamente, mas também dos processos precedentes. Esse 

procedimento realizado pelo Ministério Público (promotoria) é destacado a 

seguir: 

 

 

PROMOTOR: 

 

(...) (+) NESSE processo (+) ele foi preso (+) porque embora 

ele tenha dito no primeiro interrogatório aqui depois eu mostro 

pros senhores que ele disse que não nunca foi preso nem 

respondeu (+) processo (+) ele tinha um mandado de prisão 

preventiva expedido POR ESSA VARA (+) de mil novecentos e 



noventa e quatro (+) PRONUNCIADO QUE ELE ESTAVA (+) 

EM HOMICÍDIO CONSUMADO POR ESPANCAMENTO da 

companheira dele que na época tava grávida de três meses (+) 

então os senhores terão a propriedade ainda (+) de julgar (+) 

em outubro de dois mil e três  (+)um OUTRO PROCESSO (+) 

em que ele responde por homicídio CONSUMADO (+) de uma 

mulher que estava GRÁVIDA (+) que ele matou (+) POR 

ESPANCAMENTO (+) e essas peças foram juntadas aos autos 

da denúncia e ao pronúncio e aí em noventa e quatro o fato 

ocorreu em noventa em noventa e quatro ele foi pronunciado 

(+) pelo homicídio qualificado (+) só que ele não foi encontrado 

e aí foi decretada a prisão dele (+) mas ele não foi encontrado 

e ficou livre até dois mil quando FOI PRESO POR CONTA 

DESSE EPISÓDIO onde ele tentava escapar (+) OUTRA 

COMPANHEIRA um relacionamento ainda de:: pouco tempo 

mas OUTRA PESSOA que mantinha um relacionamento com 

ele (+) e (+) ele iniciava um espancamento e por conta de ter 

tentado matar (+) A MÃE (+) dessa (+) dessa (+) namorada ou 

companheira (+) (A:2: 39-41) 

 

 

Na réplica, o promotor refere-se aos atos praticados pelo réu, ao 

retomar a proposição anteriormente expressa na prótase, associando-a 

ao MCI “fato julgado” na apódose. Essa conexão tem como base 

conhecimentos ligados à teoria da doutrina jurídica penal como se vê em: 

 

 

PROMOTOR: 
 

 

 

 

P: 6 

P: (...) veja bem (+) eu volto a fazer referência a esse 

processo pra indicar (+) precedentes (+) agora (+) se a gente 

pensar (+) determinadas folhas desse processo pra fazer 

referência (+) se a gente destrocar eu toda eu toda eu 

precisava menos então do que a gente precisa pra qualquer 

processo (+) e se a gente fizer referência vai sempre fazer 

referência a alguma coisa e deixar de fazer referência a 

outra (+) porque (+) não há tempo de abordar uma série de 

coisas (+) (...) (A2: p. 55) 



 

 

 

 

 

 

PROMOTOR: 
 

 

 

 

 

 

 

Ao associar o conteúdo da prótase ─ “se a gente fizer referência” 

(P: 6) e “se cumprir o regime fechado” (P:7) ─ ao da apódose ─ “vai 

sempre fazer referência a alguma coisa e deixar de fazer referência a 

outra” (P:6) e “vai cumprir (+) um sexto” (P:7), o promotor reitera a 

desproporção entre os atos praticados pelo réu e a punição que receberá 

segundo o código penal.  

E quanto à construção condicional preditiva P: 8, observa-se que o 

promotor retoma o conteúdo dito anteriormente na prótase ─ “se chegar 

assim (+) (...) chegar a DOZE anos” ─ para reiterar a inadequação da 

pena que o réu receberá, de acordo com as leis do código penal. O 

segmento ilustra o descabimento mencionado pelo promotor: 

 

 

P: 7 

(...) ele já tá preso desde dezembro (+) dezembro de dois mil 

(+) já cumpriu (+) já pode sair (+) ele vai cumprir um sexto 

(+) compete ele cumprir (+) e com o método de livramento de 

regime (+) semi-aberto (+) de regime aberto (+) se cumprir 

o regime fechado vai cumprir (+) um sexto (+) (A2: 58) 



 

PROMOTOR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com as molduras comunicativas compartilhadas na 

audiência pública (interrogatório, debate e réplica) e com os papéis 

sociais instituídos no sistema jurídico, o significado da construção 

condicional preditiva, sintaticamente projetado pela estrutura lingüística 

P: 8 

P: ainda que ele seja condenado por todos os outros a pena 

que ele vai ser condenado (+) em considerando os 

benefícios que começam a incidir nesse tipo de crime a partir 

de um sexto do cumprimento da pena (+) se por MUITA 

coisa se chegar a SEIS ANOS (+) um sexto um ano 

somando todas as penas um sexto um ano ele já tá preso 

desde dezembro (+) dezembro de dois mil (+) já cumpriu (+) 

já pode sair (+) ele vai cumprir um sexto (+) compete ele 

cumprir (+) e com o método de livramento de regime (+) 

semi-aberto (+) de regime aberto (+) se cumprir o regime 

fechado vai cumprir (+) um sexto (+) se juntar todas essas 

(+) que eliminam daqui (+) seis meses de adesão um ano (+) 

um mês a três meses (+) um ano (+) se chegar assim (+) 

que ABSURDO (+) chegar a DOZE anos (+) não vai 

chegar não vai conseguir fazer (+) (...) porque ele já tá 

preso há mais de:: (+) (+) penal já pode ir pra rua (+) é só 

pra constar na folha (+) então tenham noção da 

responsabilidade quando julgar ESPECIALMENTE no delito 

(+) de homicídio tentado com relação à Isaura (+) ele (+) ele 

ele ele ele ousa  (+) quando ele já podia ter causado a morte 

(+) e SÓ NÃO CAUSOU pela intervenção da Ana Lúcia (+) 

que fez manobra pra que a morte não acontecesse (+) (...) 

(A2: 58) 



[SE V. FUT. SUBJ, V FUT. PERIF. {ir, infinitivo}], é estabelecido por diferentes 

conexões entre domínios locais (fato julgado, crença) e estáveis 

(conexões ligadas à teoria jurídica). 

 

No próximo item, estudar-se-á a construção condicional preditiva 

SE V. FUTURO SUBJ., V. PRESENTE IND. {backshif}], considerando-se a 

indicação semântico-pragmática. 

 

 

 

4.2.2.2 PAREAMENTO SEMÂNTICO-PRAGMÁTICO NA CONSTRUÇÃO 

CONDICIONAL PREDITIVA [SE V. FUTURO SUBJ., V. PRESENTE 

IND. {backshif}] 

 

 

No caso da configuração sintática [SE V. FUT. SUBJ., V. PRESENTE 

IND. {backshif}], o conteúdo da apódose também é entendido pelo orador 

como um efeito implicado em relação ao conteúdo explicitado na prótase. 

Isso se verifica em função da idéia de que o evento da apódose, referente 

ao fato julgado, está submetido às regras da doutrina jurídica, expressas 

na prótase. 

No corpus, a conexão em que o domínio do fato julgado se 

enquadra ao da doutrina jurídica penal é vista em P: 2, P: 5, P: 9 e P: 10. 

Dentre esses exemplos, destaca-se o segmento discursivo em que se 

figura a construção condicional preditiva P: 5:  

 

 



PROMOTOR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos cognitivos, o conhecimento a respeito do domínio 

“doutrina jurídica penal” possibilita a vinculação semântica de causa-

efeito, entre o evento expresso na prótase (p) ─ “mesmo ministrando um 

antídoto não houver tempo de ação e a pessoa morrer por veneno” ─ e o 

evento expresso na apódose (q) ─ “a pessoa que envenenou responde 

por homicídio”. Na moldura comunicativa do debate, o promotor utiliza a 

construção condicional preditiva, configurada sintaticamente [SE V. FUT. 

SUBJ., V. PRESENTE IND. {backshif}], para representar relações de causa-

efeito a partir do entendimento de que o evento p implica 

P: 5 

(...) quando o a gente não tendo terminado ainda de cumprir 

sua ação criminosa ele DESISTE de praticar os atos (+) ou 

um arrependimento posterior quando ele já tendo praticado a 

conduta pra ter (+) produzido o efeito (+) ele toma uma 

NOVA atitude que reverte esse efeito é quando uma pessoa 

ministra um veneno a alguém (+) e em seguida ministra um 

ANTÍDOTO (+) arrependimento posterior e SÓ TEM (+) valor 

se eficaz (+) se mesmo ministrando um antídoto não 

houver tempo de ação e a pessoa morrer por veneno (+) 

a pessoa que envenenou responde por homicídio (+) 

NESSE CASO (+) não houve nem arrependimento (+) 

posterior (+) no caso (+) ele não teve uma conduta positiva 

que revertesse aquele seria no MÁXIMO a hipótese de 

desistência voluntária ele PARAR de tomar (+) a atitude (+) 

que ele tava tomando (+) quer dizer ele parar de manter a 

energia (+) desligada (+) MAS (+) ESSA CONDUTA POR SI 

SÓ ELA NÃO ERA ARREPENDIMENTO EFICAZ (...) (A2: 

42) 



necessariamente o efeito descrito em q. A conexão dos domínios 

cognitivos citados é ativada e focada pelo promotor a partir do 

pressuposto de que há uma relação de causa-efeito implicativa entre os 

eventos descritos em p e q. 

Na moldura comunicativa em foco, a configuração sintática da 

construção condicional preditiva, pareada com a informação semântica 

causa-efeito, emerge das informações arquivadas em domínios cognitivos 

de natureza distinta. 

Diferentemente do grupo anterior (P: 2, P: 5, P: 9 e P: 10) quanto à 

natureza dos domínios acessados, observa-se que a construção 

condicional P: 13 manifesta a noção de causa-efeito a partir dos 

conhecimentos ligados não ao domínio da doutrina jurídica mas aos que 

se referem ao domínio social, focados pelo promotor, ao correlacioná-los 

ao fato julgado propriamente dito. 

 

A seguir, destaca-se o discurso do promotor em que se observa a 

construção condicional preditiva, pareada semanticamente a partir da 

ativação das informações dos domínios, pertencentes à experiência social 

e aos acontecimentos do fato julgado: 

 

 

 

 



PROMOTOR

 

 

Na cena do debate, o evento descrito na prótase causa o evento 

descrito na apódose a partir da conexão de dois tipos de domínios: (a) 

domínio em que socialmente se transmitem conhecimentos 

compartilhados e (b) domínio do fato julgado manipulado pelo orador, 

enquanto desenvolve a defesa da tese na moldura comunicativa de 

debate. Dessa operação, o promotor estabelece uma relação semântica 

de causalidade entre os eventos na configuração sintática [SE V. FUT. 

P: 13 

(...) (+) a gente NÃO PODE PRECISAR QUANTO TEMPO O 

REGINALDO PRECISAVA PRA FAZER essa tragédia (+) 

PODE SER QUE ELE NÃO TENHA CONSEGUIDO seja 

mentira eh que ele não tenha participado que efetivamente 

NÃO TENHA QUE ELE ESTIVESSE QUE ELE TERIA 

MATADO TENHA SAÍDO E TENHA SIDO VÍTIMA fosse 

impossível em cinco minutos ele DESCER e (+) MAS É 

POSSÍVEL TAMBÉM que em cinco minutos ele TENHA 

podido fazer essa tragédia (+) mas não conseguiu VER (+) 

NÃO TINHA COMO VER NEM ELE DESCENDO NEM ELE 

SUBINDO (+) QUE o Reginaldo ele É acusado e É condenado 

por outro homicídio É (+) era chefe chefe de tráfico ainda 

devia ter uma característica muito PARTICULAR ele não 

NEGA (+) eh geralmente todo mundo NINGUÉM fez NADA né 

todo mundo tá preso injustamente e condenado injustamente 

e ele FALA com muita tranqüilidade que era chefe do 

TRÁFICO ((tosse) poupança porque:: (+) ele não pode pegar 

porque se ele entrar lá ele morre porque mudou mudou de 

facção (+) DE CONCRETO não tem QUALQUER PESSOA 

ISSO a gente a gente costuma aqui sempre assim "né" (+) (...) 

(A4: 20, Anexo I) 



SUBJ., V. PRESENTE IND. {backshif}], de tal maneira que o evento p (o delito), 

se p, ─ “(...) se entrar lá [no morro]” ─ causa o evento q (a pena) ─ “(...) ele 

morre (...)”, sendo um efeito natural e implicado à causa, de acordo com o 

promotor. 

 

Quanto às informações pragmáticas, nota-se que a construção 

condicional preditiva com moldura sintática [V. FUTURO SUBJ. V. 

PRESENTE{backshift}] é um recurso produtivo que possibilita enquadrar os 

atos de réu e os acontecimentos do fato julgado a partir dos conteúdos 

cujo conhecimento jurídico e cultural se referem ao domínio da doutrina 

jurídica e das experiências culturais. 

Com relação à construção condicional preditiva P: 5 ─ “se mesmo 

ministrando um antídoto não houver tempo de ação e a pessoa morrer por 

veneno (+) a pessoa que envenenou responde por homicídio” ─, 

associada semanticamente aos domínios cognitivos “fato julgado” e 

“doutrina jurídica penal”, nota-se que o promotor põe em foco os atos do 

réu, explicitados no interrogatório da seguinte maneira: 

 

 

TESTEMUNHA 1:34: 

(...) eu falei com o meu advogado (+) eu saí e contei tudo a ele 

(+) quando eu estava na delegacia pra depor (+) sobre essa 

situação toda (+) eu tentei ligar pra minha casa eu já tinha dito 

pro meu advogado que eu já estava tentando ligar pra minha 

casa e não conseguia (+) aí ele me disse (+) tente novamente 

                                                 
34 T1 refere-se à testemunha Eulália, vítima da agressão cometida pelo réu. 
 



(+) aí quando eu tentei a Ana disse assim (+) me socorre (+) 

porque (+) ele soltou os cachorros e nos prendeu aqui (+) em 

casa (+) e já (+) ele eh cortou (+) eh o fio do telefone e eu pedi 

que ele ligasse é por isso que agora eu estou falando com você 

(+) e acabou com o seu carro (+) e:: desligou (+) e com isso (+) 

ele desligando a energia elétrica (+) ele desligou os os 

aparelhos que mantêm a sua mãe viva (+) estão desligados 

(+) e eu tô com medo que a sua mãe morra (...) (A 2: 6) 

 

 

TESTEMUNHA 2:35: 

naquela (+) sabe muito nervoso mesmo (+) aí foi no quarto (+) 

olhô (+) a mãe dela deitada (+) a enfermeira tava no quarto (+) 

e:: ele começô (+) a desligar o interruptor da casa (+) e 

quando eu vi que ele tava desligando os interruptores eu:: falei 

pra ele (+) falei pra ele não fazer aquilo porque (+) a mãe dela 

precisava a mãe dela usava um aparelho que:: necessitava da 

energia elétrica (+) onde [?] 

J: onde é que ele mexia pra poder desligar esses interruptores 

[?] (A 2: 6) 

 

 

A partir do conteúdo expresso na moldura do interrogatório, o 

promotor configura um enquadre em que se observa um ponto de vista 

diferente a respeito dos atos cometidos pelo réu: desligamento dos 

interruptores da casa, impedindo o funcionamento dos aparelhos que 

mantinham a Sra. Ivone viva36.  

 

No debate, o promotor focaliza outros aspectos do mesmo 

conteúdo citado anteriormente: 
                                                 
35T2 refere-se à testemunha Juraci, amiga da família, Sra. Eulália e Sra. Ivone, vítima de 
homicídio tentado, cometido pelo réu. 
36A Sra. Ivone tinha comprometimento neurológico em função da metástase do câncer; 
era assistida por uma fisioterapeuta. 



 

 

PROMOTOR: 

(+) pode parecer desimportante uma manobra simples como se 

virar uma pessoa de lado (+) mas isso (+) era em razão (+) ela 

ela tinha isso a:: traqueoscopia quer dizer (+) falando de uma 

forma (+) bem acessível ela tinha um profundo buraco na 

traquéia (+) por onde saía essa secreção aspirada pelo 

aparelho NA AUSÊNCIA do aparelho (+) se virava (+) para que 

com isso pudesse de uma certa forma escorrer (+) só que ela 

NÃO TINHA esse movimento ela tinha um comprometimento 

neurológico (+) por conta da metástese (+) do câncer e ela 

NÃO PODIA fazer esse movimento sozinha (+) sozinha (+) 

POR CONTA DISSO (+) é que ela SÓ NÃO ela NÃO PODIA 

fazer esse movimento sozinha (+) sozinha (+) POR CONTA 

DISSO (+) é que ela SÓ NÃO MORREU por ter intervenção da 

Ana Lúcia (+) e isso foi no dia (+) porque como ele liga o 

disjuntor depois podia se questionar (+) ter havido uma 

desistência voluntária que é quando o agente não tendo 

terminado ainda de cumprir sua ação criminosa ele DESISTE 

de praticar os atos (+) (A 2: 42) 

 

 

O conteúdo, referente à experiência cultural ─ “é quando uma 

pessoa ministra um veneno a alguém (+) e em seguida ministra um 

ANTÍDOTO” ─, citado pelo próprio promotor, associa-se ao domínio ligado 

à doutrina jurídica como evidencia a construção condicional preditiva P: 5: 

 

 

 

 

 



 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No debate, construção condicional preditiva P: 5 ─ “se mesmo 

ministrando um antídoto não houver tempo de ação e a pessoa morrer por 

veneno (+) a pessoa que envenenou responde por homicídio” ─ destaca o 

P: 5 

(...) quando o a gente não tendo terminado ainda de cumprir 

sua ação criminosa ele DESISTE de praticar os atos (+) ou 

um arrependimento posterior quando ele já tendo praticado a 

conduta pra ter (+) produzido o efeito (+) ele toma uma 

NOVA atitude que reverte esse efeito é quando uma pessoa 

ministra um veneno a alguém (+) e em seguida ministra um 

ANTÍDOTO (+) arrependimento posterior e SÓ TEM (+) valor 

se eficaz (+) se mesmo ministrando um antídoto não 

houver tempo de ação e a pessoa morrer por veneno (+) 

a pessoa que envenenou responde por homicídio (+) 

NESSE CASO (+) não houve nem arrependimento (+) 

posterior (+) no caso (+) ele não teve uma conduta positiva 

que revertesse aquele seria no MÁXIMO a hipótese de 

desistência voluntária ele PARAR de tomar (+) a atitude (+) 

que ele tava tomando (+) quer dizer ele parar de manter a 

energia (+) desligada (+) MAS (+) ESSA CONDUTA POR SI 

SÓ ELA NÃO ERA ARREPENDIMENTO EFICAZ POR QUÊ 

[?] PORQUE O TEMPO EM QUE ELE MANTEVE OS 

APARELHOS DESLIGADOS (+) ERA (+) SUFICIENTE PRA 

PRODUZIR A MORTE (+) AQUELES QUARENTA 

MINUTOS (+) QUE ELA FICOU SEM A VENTILAÇÃO E 

SEM A ASPIRAÇÃO (+) SIGNIFICAVAM DUAS 

OPERAÇÕES (+) (+) (A 2: 42). 



ponto de vista do promotor quanto à crença de que o réu é responsável 

pelo homicídio tentado. Na seqüência discursiva, a integração enquadre-

construção condicional preditiva salientam interacionalmente que o réu: 

(a) praticou homicídio tentado e não consumou o homicídio por 

circunstâncias alheias; (b) não desistiu de praticar os atos e (c) não se 

arrependeu da conduta. 

Com base nos conhecimentos ligados à cultura e à doutrina 

jurídica, a relação “enquadre-construção” suscita representações 

negativas sobre o réu, considerando-se as conexões entre os domínios 

citados e o papel do próprio falante durante o fato julgado na moldura 

comunicativa do debate. 

 

Semelhante motivação entre domínios cognitivos e papéis sociais 

realiza-se em P: 13: “se ele entrar lá ele morre”. 

Os fatores cognitivos e interacionais da construção condicional 

preditiva P: 13 advêm da inter-relação entre o domínio do fato julgado e a 

configuração dos papéis sociais simbolicamente evocados na moldura 

comunicativa do interrogatório. 

O conteúdo p ─ “É aí agora eu não vou entrar lá "né" (+) 

FACÇÕES na nossa época não existia FACÇÕES” ─ é expresso pelo réu 

ao tratar dos acontecimentos do fato julgado no interrogatório: 

 

 

J: Tá certo (+) E você quem era o dono do morro na época do 

Souza Soares era você ou não [?] 



R: Era eu e o meu compadre que já se encontrava preso tava 

no Muniz Sodré  

J: Quem [´?] 

R: É o Robson Santos Corrêa que hoje em dia tá em liberdade 

e tá trabalhando 

J: Aí (+) você que ficou tomando conta lá do morro [?] 

R: É aí agora eu não vou entrar lá "né" (+) FACÇÕES na 

nossa época não existia FACÇÕES  

J: Você ficou preso você foi preso com uma 7 meia 5 ((risada)) 

se você chegar com uma 7 meia 5 hoje lá o pessoal vai rir de 

você  

R: (+) não tem nem espaço ali mais (+) 

J: ((Risada)) o senhor tem uma poupança guardada lá [?] 

R: É desesperado aí é desesperado a família tá quase 

passando fome 

J: Você tem quanto tempo de pena ainda pra cumprir [?] 

R: No caso é:: na minha cabeça o total é DEZOITO EU TÔ 

NOVE E:: QUASE DEZ AGORA MAS SE FOR CONTAR A 

REMISSÃO CINCO ANOS DE REMISSÃO (A4: 5 ) 

 

 

No debate, o promotor retoma o conteúdo expresso pelo réu, 

estabelecendo relações cognitivas distintas ao considerar a conexão entre 

o conteúdo citado pelo réu e o domínio referente à experiência cultural em 

q ─ “ele morre”. Essa operação é vista no segmento destacado: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na relação enquadre-construção preditiva P: 13 “se ele entrar lá 

ele morre”, o promotor representa outro arranjo cognitivo entre p e q para 

discordar do réu quanto ao evento tomado como a causa de p: 

“FACÇÕES na nossa época não existia FACÇÕES”. É com base no 

conhecimento a respeito das “regras do domínio do morro”, referente à 

experiência cultural, que o promotor concebe o evento se p ─ “se ele 

 

P: 13 

(...) (+) a gente NÃO PODE PRECISAR QUANTO TEMPO 

O REGINALDO PRECISAVA PRA FAZER essa tragédia (+) 

PODE SER QUE ELE NÃO TENHA CONSEGUIDO seja 

mentira eh que ele não tenha participado (...) (+) MAS É 

POSSÍVEL TAMBÉM que em cinco minutos ele TENHA 

podido fazer essa tragédia (+) (...) o Reginaldo ele É 

acusado e É condenado por outro homicídio É (+) era chefe 

chefe de tráfico ainda devia ter uma característica muito 

PARTICULAR ele não NEGA (+) eh geralmente todo mundo 

NINGUÉM fez NADA né todo mundo tá preso injustamente 

e condenado injustamente e ele FALA com muita 

tranqüilidade que era chefe do TRÁFICO ((tosse) poupança 

porque:: (+) ele não pode pegar porque se ele entrar lá ele 

morre porque mudou mudou de facção (+) (...) (A4: p.20, 

Anexo I) 



entrar lá” ─, associado ao evento q ─ “ele morre” ─ para reiterar a idéia 

geral de que o delito (“entrar lá”) possibilita a pena (“morrer”). 

 

Quanto ao aspecto interacional no debate, a condicional preditiva 

P: 13 ─ “se ele entrar lá ele morre” ─ sinaliza tanto a reiteração do ponto 

de vista do próprio falante (promotor) quanto a negação dos atos do réu. 

Sendo assim, a construção condicional preditiva, associada aos domínios 

conceptuais peculiares, serve de estratégia persuasiva, considerando-se 

a rede de sentidos entre os domínios “experiências culturais” e “fato 

julgado” interacionalmente construídos pelos falantes. 

Com base na abordagem cognitiva, a informação pragmática da 

construção condicional preditiva é estabelecida em função de fatores 

interacionais, fatores estes que se referem aos domínios da doutrina 

jurídica, da experiência cultural e do fato julgado, aludidos pelos falantes 

para representar e interpretar simbólica e lingüisticamente (SALOMÃO, 

1999) o mundo jurisdicional. 

É importante destacar que 87,5% das condicionais preditivas do 

corpus foram emitidas pelo promotor e 12,5%, pelo juiz. Sendo assim, 

defensor, réu e testemunhas não utilizaram as referidas construções. 

 

A seguir, o quadro representa as tendências semântico-

pragmáticas pareadas às configurações sintáticas da construção 

condicional preditiva [SE V. FUT. SUBJ, V FUT. PERIF.{ir, infinitivo}] e [SE V. 

FUTURO SUBJ. V. PRESENTE {backshift}] estudadas nesta seção: 



 

 

 

Na próxima seção, será analisada a construção condicional 

epistêmica em termos de emparelhamento forma-significado e 

informações pragmáticas. 

 

CONSTRUÇÃO CONDICIONAL PREDITIVA 
 

MOLDURA SINTÁTICA 
 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES SEMÂNTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES PRAGMÁTICAS 

SE V. FUT. SUBJ, V FUT. PERIF. 
{ir, infinitivo} 

EVENTO P CAUSA EVENTO Q 

CAUSA: Conhecimento relativo 
a normas, doutrina jurídica penal 
ou crime organizado; 
 
EFEITO: Resultado específico 
do julgamento 

ASPECTOS INTERACIONAIS 
 

Mostrar a desproporção entre 
delito e pena. Ou seja, a pena será 
pequena para o delito. 

SE V. FUT. SUBJ., V. PRESENTE 
{backshift},  

CAUSA: Conhecimento relativo ao 
fato jurídico e às experiências 
culturais; 
 
EFEITO: Resultado específico ao 
conhecimento da norma jurídica e da 
experiência cultural 

ASPECTOS INTERACIONAIS 
 

Mostrar a gravidade do fato 
julgado, apontando o efeito jurídico 
decorrente do fato.  
 



 

 

 

4.3. CONSTRUÇÕES CONDICIONAIS EPISTÊMICAS 

 

 

Em audiências públicas, as condicionais epistêmicas são utilizadas 

produtivamente por promotores e defensores. Considerando-se os tipos 

de domínios e seus respectivos enquadres sobre as cenas do fato 

julgado, tais construções instauram relações semântico-pragmáticas 

importantes para o estabelecimento de estratégias persuasivas típicas do 

discurso jurídico oral. 

Dadas essas noções gerais, analisar-se-á sua configuração 

sintática da construção condicional epistêmica, associada às 

propriedades semânticas e pragmáticas. 

 

 

4.3.1 CONFIGURAÇÃO SINTÁTICA DA CONSTRUÇÃO EPISTÊMICA 

 

 

Na categoria geral das condicionais epistêmicas, dois grupos 

destacam-se quanto à configuração sintática. No primeiro grupo, a 

manutenção da referência temporal na prótase e apódose marca 

significativamente a moldura sintática [SE V. PRESENTE DO INDICATIVO, V. 

PRESENTE DO INDICATIVO] como evidencia o esquema: 



 

 

 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO DA REFERÊNCIA TEMPORAL  

 

 

 

 

 

Dentre os exemplos do grupo com moldura sintática [SE V. 

PRESENTE DO INDICATIVO, V. PRESENTE DO INDICATIVO], destaca-se um em 

que o promotor inter-relaciona os princípios da doutrina jurídica penal e o 

papel do Estado em relação aos atos dos indivíduos na sociedade: 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

SE V. PRESENTE. IND., V. PRESENTE. IND. 

SE V. PRETÉRITO PERF. IND., V. PRETÉRITO PERF. IND. 

 

GRUPO I 

E:1 

 

(...) como (+) tão importante tão primordial tão tão é 

fundamental o direito à vida que nem o Estado tem o direito 

de tirá-lo e uma vez que o Brasil não admite a pena de 

morte e se nem o Estado tem legitimidade para tirá-lo 

ninguém mais tem (+) ninguém tem o direito de 

antecipar a morte de uma outra pessoa (...) (A1: 12, 

Anexo II) 



 

 

 

Quanto ao segundo grupo, a mudança da referência temporal na 

apódose caracteriza a moldura sintática de um número reduzido de 

construções condicionais epistêmicas: [SE V. PRETÉRITO PERFEITO, V. 

PRESENTE INDICATIVO] como se nota no esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

MUDANÇA DA REFERÊNCIA TEMPORAL 

 

 

 

 

 

A construção condicional epistêmica E: 12 é um exemplo dessa 

configuração sintática: 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

SE V. PRETÉRITO PERF., V. PRESENTE. IND. 

GRUPO II 

E:12 

(...) se alguém já registrou queixa em delegacia de 

polícia SABE que ESSA PERGUNTA a autoridade policial 

não faz pra quem vai lá (+) ESSA PERGUNTA a autoridade 

policial faz pra um INDICIADO faz pra QUELE que cometeu 

o delito não pra VÍTIMA (+) “POR QUE não regisTROU a 

ocorrência do FURTO da mochila e do tênis” (+) “POR QUE 

não colocou ESSA pessoa (+) (+) “POR QUE que não” (+) 

preferiu resolver a CAUSA pelas próprias mãos (+) (...) (A1: 

32, Anexo II) 



 

 

 

Nos itens que se seguem, as informações semânticas e 

pragmáticas da construção epistêmica serão analisadas, considerando-se 

o grupo das epistêmicas com manutenção da referência temporal e o 

grupo com mudança da referência temporal. 

 

 

 

4.3.2 ASPECTOS SEMÂNTICOS E PRAGMÁTICOS NAS MOLDURAS 

SINTÁTICAS DA CONSTRUÇÃO EPISTÊMICA 

 

 

De um modo geral, as configurações sintáticas das condicionalis 

epistêmicas [SE V. PRESENTE DO IND., V. PRESENTE DO IND.] e [SE V. 

PRETÉRITO. PERF., V. PRESENTE DO IND.] indicam relações semânticas 

condicionalidade/causalidade em função do raciocínio inferido pelo falante 

quanto ao fato de um evento X ser a causa provável que favorece a 

conclusão do evento Y. O esquema do quadro representa essa indicação 

cognitivo-semântica: 

 

 

 

 

EVENTO X causa CONCLUSÃO Y 



 

 

 

Além desse quadro genérico que manifesta a correlação de 

causalidade semântica entre um evento X e uma conclusão Y, as 

molduras sintáticas estabelecem informações semânticas específicas, 

considerando-se os enquadres associados entre os conteúdos expressos 

na prótase e na apódose. É o que será tratado nos itens a seguir. 

 

 

 

4.3.2.1 GRUPO DAS EPISTÊMICAS COM MANUTENÇÃO DA REFERÊNCIA 

TEMPORAL 

 

 

O estudo das dimensões semânticas e pragmáticas baseia-se na 

estruturação e nos enquadres dos domínios conceptuais estáveis, 

referentes à doutrina jurídica, e dos domínios conceptuais locais, ligados 

aos acontecimentos do fato julgado, considerando-se concomitantemente 

as necessidades comunicativas dos falantes na moldura do debate, da 

réplica e do interrogatório. 

Com base em pesquisas recentes em Gramática das Construções 

(Fillmore, & Kay O’Connor 1988), observa-se que a moldura sintática [SE 

V. PRES. IND., V. PRES. IND.] manifesta uma relação semântica em que o 

enquadre dos princípios da doutrina jurídica penal pode desencadear 



noções de escalaridade (COULSON, 2001), de modo que os elementos 

focados são apresentados como pontos em uma escala. 

 

A construção condicional epistêmica E: 1 é um exemplo desse 

fenômeno: 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representada por SE P[F A X], Q[F’ B X], a indicação semântica de 

escalaridade na construção condicional epistêmica “se nem o Estado tem 

legitimidade para tirá-lo ninguém mais tem (+) ninguém tem o direito de 

antecipar a morte de uma outra pessoa” demonstra que “estado” e 

“cidadãos” não são entidades que possuem valor semelhante de acordo 

com os enquadres realizados pelo promotor. 

Na escala, o que é entendido como causa se instaura no ponto 

mais alto em relação à conclusão, havendo, portanto, uma relação de 

E:1 

(...) como (+) tão importante tão primordial tão tão é 

fundamental o direito à vida que nem o Estado tem o direito 

de tirá-lo e uma vez que o Brasil não admite a pena de 

morte e se nem o Estado tem legitimidade para tirá-lo 

ninguém mais tem (+) ninguém tem o direito de 

antecipar a morte de uma outra pessoa (...) (A1: 12, 

Anexo II) 



correspondência entre o conteúdo da prótase e o da apódose. 

Desse enquadre produzido pelo promotor, F e F’ são itens de 

polaridade negativa; A e B são os sujeitos da prótase e da apódose; X e 

X’ são predicados baseados em proposições semanticamente 

relacionadas como representa o esquema: 

 

 

 

Se (F A X), (F’  B   X’) 

 

não pessoa 

ninguém 

nem tem o direito de antecipar a morte 
de outra pessoa 

o Estado  tem legitimidade 
para tirá-lo 

 

 

Como se vê no esquema, a instanciação do esquema sintático 

referente à construção epistêmica [SE V. PRES. IND., V. PRES. IND.] 

apresenta as seguintes características semânticas: 

 

 

 

a) A e B são focos contrastivos em uma relação 

escalar em que o ESTADO é o ponto máximo de 

uma escala de autoridade jurídica e os CIDADÃOS 

ocupam um ponto mais baixo nessa escala; 



 

 

b) X e X’ são paráfrases, expressando 

aproximadamente a mesma proposição (“Ter o 

direito de matar outra pessoa”) 

 

 

Na interpretação semântica das proposições (F A X) e (F’ B X), 

configurada na moldura sintática [SE V. PRES. IND., V. PRES. IND.] da 

condicional epistêmica, a dimensão escalar relaciona-se à noção de força 

relativa de duas proposições escalares (Fillmore & O’ Connor, 1998, p. 

34). Sendo assim, a interpretação semântica das proposições (F A X) e 

(F’ B X) é promovida, considerando-se as seguintes condições: 

 

 

a) (F A X) e (F’ B X) são proposições com o mesmo 

modelo de interpretação semântica;  

 

 

b) as duas assumem polaridades distintas 

(maior/menor, forte/fraco); 

 

 

c) uma delas, sintaticamente a prótase, é mais forte 

que a outra, a apódose. 

 

 

Segundo Miranda (2000, p. 92), “a estrutura semântica coerente 

emergirá do enquadre sobre uma cena conceptual específica”. Nessa 



perspectiva, o enquadre e a relação semântica de escalaridade, 

anteriormente expressa pela construção epistêmica E: 1, possibilita novo 

enquadre dos conhecimentos a respeito dos valores aceitos e admitidos 

pelos participantes na instância do discurso jurídico oral. 

 

É o caso da construção epistêmica E: 2 em que o promotor 

estabelece um enquadre específico quanto ao valor “morte”: 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O enquadre entre o conteúdo expresso na prótase ─ “se a morte é 

o fim a todos nós estamos sujeitos é natural da vida do qual ninguém 

pode escapar” ─ e o da apódose ─ “nenhuma pessoa a tirar e antecipar a 

morte de outra pessoa” ─ estabelece uma dimensão semântica em que 

se origina a noção de “valor incomparável” no que se refere ao conteúdo 

“morte”, expresso em se p. Para o promotor, a concepção de “morte como 

E: 2 

(...) (+) se a morte é o fim a todos nós estamos sujeitos é 

natural da vida do qual ninguém pode escapar não tem 

direito nenhuma pessoa a tirar e antecipar a morte de 

outra pessoa (+) né e: eh eh eh dessa maneira o direito à 

vida tão importante é que os senhores hoje vêm aqui julgar 

alguém que aviltou esse direito (...) (A1: 12, Anexo II) 



o fim natural da vida” está acima de qualquer outra noção como a de 

“alguém tirar a vida do outro”. 

Diferentemente das construções epistêmicas anteriores em que os 

enquadres são realizados pelo promotor e se referem à doutrina jurídica 

(E: 1) e aos valores compartilhados (E: 2), o padrão sintático da 

construção E: 14 é estabelecido, pelo defensor, a partir do enquadre dos 

acontecimentos do fato julgado: 

 

 

DEFENSOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: 14 
 
(...) (+) MAS OLHA PRIMEIRO SE DEIXE AGREDIR PELA 

VÍTIMA PORQUE EU TENHO CERTEZA QUE A VÍTIMA 

TAVA QUERENDO AGREDIR (+) se os senhores entenderem 

que HOUVE LEGÍTIMA DEFESA estarão dizendo o seguinte 

(+) O MAIOR FOREM AGREDIDOS TERÃO QUE DEIXAR O 

AGRESSOR lesioná-los PARA QUE os jurados entendam que 

houve legítima defesa (+) lesionou a vítima E ELE TEVE 

LESÕES (+) HÁ CASOS EM QUE NÃO SE HÁ NÃO HÁ 

LESÕES NÃO HÁ (+) e nem por isso não existe legítima 

defesa (+) o LOCAL onde a vítima foi atingida era duro sim (+) 

EXISTEM PARTES DO CORPO HUMANO MAIS FÁCEIS DE 

SE VULNERAR DO QUE AQUELA AONDE A VÍTIMA FOI 

ATINGIDA (+) E ESSE É TAMBÉM um dos motivos PELOS 

QUAIS eu entendo QUE HOUVE a legítima defesa (+) (A1: 36-

37, Anexo II) 



O enquadre instaurado pelo defensor põe em foco a seguinte 

dimensão semântica: o conteúdo expresso na prótase relaciona-se 

semanticamente ao conteúdo da apódose por correspondência. Nessa 

perspectiva, os conteúdos “não há lesões” em p e “não há” em q são 

considerados eventos correspondentes a partir do reconhecimento do 

defensor quanto à noção de que a “legítima defesa existiu 

independentemente de ter ocorrido lesão corporal”: 

 

 

 

DEFENSOR: 

(...) eu entendo QUE HOUVE a legítima defesa (+) porque se 

ele fosse LESIONÁ-LO lesionaria na barriga não AQUI (+) na 

barriga é mais mole não aqui ó (+) na briga houve a lesão 

houve a lesão (+) e no tórax esquerdo (+) (+) não há nos autos 

UMA PROVA (+) UMA PROVA (+) NESSES AUTOS não há (+) 

ao contrário (+) (+) 

(...) 

 

 

agora peço aos senhores a absolvição dos senhores e agora 

se não tivesse convencida da legítima defesa diria sem o 

MENOR pudor condenação a lesão corporal (+) qualquer TIPO 

(+) só que não houve lesão corporal ele AGIU pra defender a 

SI (+) é só isso (+) (...) (A1: 36-37) 

 

 

No interrogatório, destaca-se o segmento em que a juíza interroga 

o réu a respeito de um acontecimento relacionado ao fato julgado: 

 

 



JUÍZA: 
 

(...) HÁ:: UMA VERSAO DA EXISTÊNCIA DE UMA TAL DE 

DANIEL TRAZIDA PELO PROCESSO ISSO EU TÔ TE 

DIZENDO eu não to dizendo pra você que foi você que 

disse não EU QUE TÔ TE DIZENDO “TÁ” I ESSE DANIEL 

SERIA O JONAS “TÁ” ENTAO AQUI ELE SE CHAMARIA:: lá 

de Daniel “entendeu” lá o nome lá é de Daniel HÁ UMA:: 

NOTÍCIA nesses fatos que estão no processo “entendeu”eu 

não to dizendo pra você que foi você que disse isso não EU 

que to te dizendo isso ENTAO COMO HÁ ESSA NOTÍCIA 

TANTO HÁ ESSA NOTÍCIA QUE QUANDO VOCÊ FOI 

INTERROGADO (+) QUE NÃO FOI NEM POR MIM foi por um 

OUTRO JUIZ nós estamos nos vendo pela SEGUNDA vez 

HOJE VOCÊ EFETIVAMENTE DISSE QUE CONHECIA 

DANIEL de vista “né” OBVIAMENTE QUE O DANIEL QUE 

VOCÊ DISSE QUE CONHECIA SÓ DE VISTA é o Daniel que 

estaria SUPOSTAMENTE RELACIONADO a esses FATOS 

PORQUE HÁ UMA INFORMAÇAO eu não to dizendo que foi 

você quem disse isso não sou eu que to dizendo também Há 

UMA INFORMAÇAO COM QUE PODE SER QUE O DANIEL 

DO CASO SEJA O JONAS pode ser que sim pode ser que não 

“você tá entendendo” 

(...) 

 

 

J: (...) ai eu perguntei pra você se você conhecia DANIEL 

você disse que NÃO CONHECIA E NEM NUNCA TINHA 

OUVIDO FALAR de Daniel AÍ DEPOIS EU VI eu não vi foi ele 

que viu e me mostrou que no seu interrogatório em JUÍZO 

O SENHOR DISSE QUE CONHECIA DANIEL SÓ DE VISTA 

ENTAO POR QUÊ QUE VOCÊ HOJE DISSE QUE NUNCA 

OUVIU FALAR DO DANIEL “NÉ” e nunca viu DANIEL e no seu 

interrogatório em JUÍZO ANTES você disse que tinha ouvido 

falar de Daniel só de vista (A5: 36-37) 

 

 



Segundo Miranda (2000, p. 91), “o enquadre é um recorte que tem 

o efeito de colocar em foco determinadas porções de significado da 

situação referenciada, subfocalizando ou desfocando outras inferíveis 

pela cena.” Nessa perspectiva, observemos o conhecimento do réu a 

respeito do conteúdo instanciado no processo em que antecede a 

audiência propriamente dita que é o da investigação criminal em: 

 

J: tá dizendo tá dizendo que ele QUE VOCÊ NÃO DISSE 

PRA ELE QUE CONHECIA DANIEL DE VISTA QUE 

VOCÊ DISSE PRA ELE QUE CONHECIA UM CARA 

GORDINHO que você conhece vista 

R: QUE É/ 

J: SÓ QUE NO SEU INTERROGATÓRIO QUE VOCÊ 

ASSINOU ACOMPANHADO DO SEU ADVOGADO QUE 

ASSINOU JUNTO TÁ DIZENDO QUE VOCÊ CONHECIA 

DANIEL DE VISTA NÃO TÁ DIZENDO nada que era um 

cara gordinho que andava de bicicleta na localidade (...) 

J: (...) QUE O INTERROGANDO DESEJA ESCLARECER 

QUE NO SEU INTERROGATÓRIO JUNTO FRENTE AO 

DOUTOR ALEXANDRE CAMACHO ESTE NÃO 

COLOCOU AS COISAS EXATAMENTE COMO O 

INTERROGANDO DISSE (+) ponto e vírgula que o doutor 

Alexandre CAMACHO perguntou ao interroGANdo SE 

ELE CONHECIA UM HOMEM BAIXINHO GORDINHO 

DE BONÉ 

BAIXINHO GORDINHO DE BONÉ 

J: “não é isso” não é isso que você disse [?] 

R: foi isso que eu falei 

J: depois não vai dizer que eu botei aqui/ 



R: NÃO doutora jamais 

((Juíza)) 

Um BAIXINHO GORDINHO de BONÉ que ANDAVA DE 

((Juíza)) 

Um BAIXINHO GORDINHO de BONÉ que ANDAVA DE 

BICICLETA PELA LOCALIDADE (+) BAIXINHO 

GORDINHO DE BONÉ QUE ANDAVA DE BICICLETA 

PELA LOCALIDADE QUE O INTERROGANDO DISSE 

QUE CONHECIA ESTE HOMEM DE VISTA ponto e 

vírgula (+) QUE O DOUTOR ALEXANDRE perguntou ao 

interroGANDO SE ELE SABIA QUE ESSE HOMEM 

TERIA vírgula SUPOSTAMENTE vírgula o nome de 

Daniel (+) e o interrogando disse (+) disse qui “não é 

isso” disse que esse nome ele não sabia 

R: eu o conhecia de vista 

((Juíza)) 

mas que conhecia esse homem gordinho de vista (+) 

ponto e vírgula (+) E SE O DOUTOR ALEXANDRE 

CAMACHO ESCREVEU QUE O INTEROGANDO FALOU 

QUE CONHECIA DANIEL DE VISTA ESTE FATO NÃO 

FOI DITO AO DOUTOR ALEXANDRE pelo interrogando 

(A5: 29-31) 

 

Em termos da correlação enquadre/construção (MIRANDA, 2000: 

115), a conexão entre os eventos p e q origina-se em função do 

conhecimento do réu a respeito do conteúdo localmente focado na nova 

moldura comunicativa. A construção condicional epistêmica E: 21 suscita 

essa dimensão interativa: 

 



RÉU: 

 

 

 

 

 

No plano epistêmico, “conhecer um cara gordinho de vista” ao 

invés de “conhecer Daniel de vista” possibilita a conexão do conteúdo da 

prótase ─ “SE O NOME DELE É DANIEL” ─ com o da apódose ─ “EU 

CONHEÇO ELE DE VISTA”. Instanciada no momento em que o réu tem 

de esclarecer se conhece ou não Daniel de vista, essa associação 

instaura, semanticamente, uma relação de correspondência dado que os 

conteúdos da prótase e da apódose mantêm uma relação de causa (fato) 

e efeito (conclusão). 

Do ponto de vista das informações pragmáticas, a construção 

condicional epistêmica [SE V. PRES. IND., V. PRES. IND.] torna-se uma 

estratégia relevante na medida em que possibilita a retomada literal (E: 

1)e não-literal (E: 2) de conteúdos relacionados a várias bases de 

conhecimentos conceptuais para estabelecer uma conclusão. 

 

Na fase inicial do debate, a condicional epistêmica escalar (E: 1) 

possui um traço relevante quanto à natureza do conteúdo expresso na 

prótase: o conteúdo é uma retomada quase literal, elaborado pelo 

próprio falante. 

No segmento, o promotor invoca na cena a perspectiva jurídica no 

E: 21 

J: MAS TÁ NO SEU INTERROGATÓRIO QUE QUE 

CONHECE DANIEL DE VISTA 

R: O SUPOSTO nome de Daniel eu falei pra ele SE O 

NOME DELE É DANIEL EU CONHEÇO ELE DE VISTA 

ENTAO A COLOCAÇAO DA PERGUNTA ÀS VEZES PODE 

ME ATRAPALHAR PORQUE EU SOU UM CARA EU NÃO 

TENHO MUITO ESTUDO (+) EU TAMBÉM NÃO SEI (...) 



que diz respeito ao “direito à vida”: 

 

 

PROMOTOR: 

(+) o Tribunal de Júri tem na Constituição toda uma proteção 

contra eh eh sede né de julgamentos contra a vida “e por que 

isso” porque um constituinte entendendo que a vida  é o 

direito fundamental o direito primordial do ser humano 

como teria  uma SEDE de julgamentos especial dessa maneira 

dando maior proteção aos crimes contra a vida (...) uma vez 

que o crime de homicídio é um crime cada um de nós pode 

cometer né (+) todos nós podemos cometer qualquer crime 

mas o de homicídio é aquele que pela peculiaridade que a lei 

atribui ser eh eh eh um crime de qualquer pessoa comum e 

desta maneira deve ser julgado pelas pessoas do povo pelo 

tribunal popular como é este júri e: eh é: como (+) tão 

importante tão primordial tão tão é fundamental o direito à vida 

que nem o Estado tem o direito de tirá-lo e uma vez que o 

Brasil não admite a pena de morte (...) (A:1: 11) 

 

 

Esse conteúdo ─ “direito à vida” ─ é retomado pelo próprio 

promotor em se p, como se nota na configuração sintática da epistêmica 

escalar: 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

E:1 

 

(...) como (+) tão importante tão primordial tão tão é 

fundamental o direito à vida que nem o Estado tem o direito 

de tirá-lo e uma vez que o Brasil não admite a pena de 

morte e se nem o Estado tem legitimidade para tirá-lo 

ninguém mais tem (+) ninguém tem o direito de 

antecipar a morte de uma outra pessoa (...) (A1: 12, 

Anexo II) 



 

 

 

 

No exemplo acima, verifica-se que o promotor assevera p (“tão 

importante tão primordial tão tão é fundamental o direito à vida que nem o 

Estado tem o direito de tirá-lo”). Em seguida, retoma a asserção em se p 

(“se nem o Estado tem legitimidade para tirá-lo”) para estabelecer uma 

conclusão q (“ninguém mais tem (+) ninguém tem o direito de antecipar a 

morte de uma outra pessoa”). 

Das conexões entre os domínios estáveis relacionados aos 

princípios da Constituição/88, a configuração sintática da condicional 

epistêmica [SE V. PRES. IND., V. PRES. IND.], pareada com a indicação 

semântica de escalaridade, manifesta as estruturas de conhecimento 

ligadas aos princípios constitucionais, enquadradas na moldura 

comunicativa em que o participante tem de reafirmar seu próprio ponto de 

vista. 

Desse modo, a proposição q, que obedece à Máxima da 

Relevância (Grice, 1967), tem a função pragmática de permitir que o 

promotor destaque o que é pertinente ao julgamento em questão 

(“ninguém tem o direito de antecipar a morte de outra pessoa”). 

Entretanto, a proposição p é mais informativa (Máxima da Quantidade), 

na medida em que remete a um domínio inquestionável segundo a ordem 

jurídica: “nem o Estado tem legitimidade para tirar o direito à vida”. 

 



O mesmo processo de retomada literal acontece tanto na réplica 

(E: 14) quanto no interrogatório (E: 21) como será estudado no próximo 

item. 

 

Na réplica, a defensora retoma quase literalmente o próprio 

conteúdo desenvolvido anteriormente, sendo esse processo lingüístico-

cognitivo produtivo quanto ao fato de ser reafirmada a posição do próprio 

falante na moldura comunicativa em foco. No segmento destacado, 

observa-se o uso da palavra “lesão”:  

DEFENSOR: 

 

(...) (+) o que interessa É saber de que forma o réu NÃO AGIU 

PRA SE DEFENDER (+) a a vítima ficou em estado de COMA 

(+) no nosso código peNAL quando o juiz vai aplicar a PENA o 

legislador diz o seguinte o JUIZ atendendo às (+) aos 

antecedentes à conduta social à personalidade do agente aos 

moTIvos e as circunstâncias em conseqüência do crime TEM 

TODO O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA TÁ AQUI (+) 

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA SIM (+) tá aí é porque a 

vítima foi LESIONADA NUMA BRIGA entre os DOIS que ela É 

UMA SANTA e ele é um CAPETA (+) o legislador que FALA 

OLHA PODE SE DEFENDER DE UMA AGRESSÃO (+) SE 

DEFENDA EU NÃO POSSO (+) UM POLICIAL AO LADO DE 

CADA UM (+) SE DEFENDA (+) DEFENDA SUA 

PROPRIEDADE (+) NÃO É PELA VIDA NÃO é pela 

propriedade (+) MAS OLHA PRIMEIRO SE DEIXE AGREDIR 

PELA VÍTIMA PORQUE EU TENHO CERTEZA QUE A VÍTIMA 

TAVA QUERENDO AGREDIR (+) se os senhores entenderem 

que HOUVE LEGÍTIMA DEFESA estarão dizendo o seguinte 

(+) O MAIOR FOREM AGREDIDOS TERÃO QUE DEIXAR O 

AGRESSOR lesioná-los PARA QUE os jurados entendam que 

houve legítima defesa (+) lesionou a vítima E ELE TEVE 

LESÕES (A1: 36-37) 

 



 

Da menção dessa palavra, o defensor a retoma em se p, sendo o 

conteúdo q seu correspondente semântico: 

 

 

E: 14: 

(+) HÁ CASOS EM QUE NÃO SE HÁ NÃO HÁ LESÕES NÃO 

HÁ (+) e nem por isso não existe legítima defesa (+) o LOCAL 

onde a vítima foi atingida era duro sim (+) EXISTEM PARTES 

DO CORPO HUMANO MAIS FÁCEIS DE SE VULNERAR DO 

QUE AQUELA AONDE A VÍTIMA FOI ATINGIDA (+) E ESSE É 

TAMBÉM um dos motivos PELOS QUAIS eu entendo QUE 

HOUVE a legítima defesa (+) (A1: 37) 

 

No interrogatório, o réu retoma o conteúdo anteriormente dito como 

se pode observar no segmento em que se encontra E: 21: 

 

 

RÉU: 
O SUPOSTO nome de Daniel eu falei pra ele (...)  

(A5: p. 29) 

 

 

A proposição “nome de Daniel” é retomada pelo próprio réu com a 

construção condicional epistêmica: 

 

 

RÉU: 
 

 

 

E: 21 
 
(...) SE O NOME DELE É DANIEL EU CONHEÇO ELE DE 

VISTA ENTAO A COLOCAÇAO DA PERGUNTA ÀS VEZES 

PODE ME ATRAPALHAR PORQUE EU SOU UM CARA EU 

NÃO TENHO MUITO ESTUDO (+) EU TAMBÉM NÃO SEI/ 

(...) (A5: 29) 



 

 

 

 

 

Como se vê no segmento destacado, o réu retoma quase 

literalmente o próprio conteúdo expresso anteriormente ─ “SUPOSTO 

nome de Daniel” ─ na prótase para instaurar uma conclusão ─ ”EU 

CONHEÇO ELE DE VISTA” ─ que assegure uma imagem de não 

mentiroso para juíza na moldura comunicativa do interrogatório. 

Quanto à retomada não-literal, em que o falante se vale de 

conteúdos implicitamente ditos seja pelo próprio falante seja pelo 

oponente, a construção condicional epistêmica [SE V. PRES. IND., V. PRES. 

IND.] manifesta efeitos persuasivos distintos, nos casos em que o 

conteúdo produzido anteriormente é retomado pelo próprio orador no 

fluxo do discurso jurídico oral. 

De um modo geral, a retomada não-literal de um conteúdo na 

prótase, produzido anteriormente pelo próprio falante (E: 2), é um recurso 

eficiente que o possibilita invocar valores e crenças do senso comum, 

desfavoráveis ao réu. 

Com relação à condicional epistêmica E: 2, o promotor retoma, de 

maneira não-literal, o conteúdo que produziu no início do debate em 

relação à morte: 

 

 



PROMOTOR: 

(...) como (+) tão importante tão primordial tão tão é 

fundamental o direito à vida que nem o Estado tem o direito de 

tirá-lo e uma vez que o Brasil não admite a pena de morte e se 

nem o Estado tem legitimidade para tirá-lo ninguém mais tem 

(+) ninguém tem o direito de antecipar a morte de uma 

outra pessoa (...) (A1: p. 12, Anexo II) 

 

 

 

 

 

Motivado pelo conhecimento de mundo referente ao domínio 

sociocultural ─ “a morte é o fim de todos e é algo natural da vida” ─ o 

promotor estabelece uma conclusão na apódose cujo conteúdo se 

relaciona a um princípio geral da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Nesse caso, a conclusão ─ “(...) não tem direito nenhuma pessoa a 

tirar e antecipar a morte de outra pessoa (...)” ─ manifesta a convicção do 

promotor em relação a um conteúdo referente ao conhecimento de mundo 

partilhado e ativado no fluxo do discurso. 

No processo discursivo em que o promotor tenta responsabilizar o 

réu por homicídio tentado, observa-se que a retomada do conteúdo pelo 

mesmo orador possibilita a constituição da epistêmica, tendo na prótase o 

conteúdo “morte”, retomado e enquadrado a partir do que é aceito e 

comum em termos de valores culturais. Essa operação em que a 

retomada se configura noutro ponto de vista torna possível uma 

E: 2 

(...) (+) se a morte é o fim a todos nós estamos sujeitos é natural 

da vida do qual ninguém pode escapar não tem direito nenhuma 

pessoa a tirar e antecipar a morte de outra pessoa (+) né e: eh eh 

eh dessa maneira o direito à vida tão importante é que os senhores 

hoje vêm aqui julgar alguém que aviltou esse direito (...) (A1: 12, 

Anexo II) 



conclusão na apodóse que reitera o valor da vida e, concomitantemente, 

desqualifica aquele (o réu) que tira a vida de alguém. 

A construção epistêmica evidencia as correlações cognitivas 

realizadas pelo promotor quanto ao fato de o evento expresso na prótase 

causar uma conclusão na apódose. Essas correlações não são evidentes 

em termos lógicos, mas passíveis de existirem em função do papel que o 

promotor assume na interação jurídica. Portanto, a relação pragmática 

entre os conteúdos da prótase e apódose sustenta não só o discurso 

desenvolvido como também reforça uma tese, especialmente ao tomar e 

enquadrar um conteúdo baseado no que é aceito em termos de valores 

culturais, crenças e presunções. 

Os itens seguintes tratam das construções condicionais 

epistêmicas, configuradas sintaticamente como [SE V. PRETÉRITO 

PERF., V. PRETÉRITO PERF.{foi SP}] e [SE V. PRESENTE. IND., V. 

PRESENTE IND. {não é porque X}]. 

 

 

4.3.2.1.1 GRUPO DAS EPISTÊMICAS COM MOLDURA SINTÁTICA [SE V. 

PRET. PERF., V. PRET. PERF.{foi SP}] 

 

 

No corpus, a relação semântica da construção condicional 

epistêmica, configurada [SE V. PRET. PERF., V. PRET. PERF. {foi SP}], 

manifesta-se pela associação dos acontecimentos do fato julgado. 

O exemplo E: 3 é uma epistêmica em que se evidenciam os fatos 

que efetivamente ocorreram na situação de homicídio tentado: 



 

 

PROMOTOR:

 
 

A partir do conteúdo descrito na prótase, “se Manoel não faleceu”, 

o promotor correlaciona o evento da apódose, “foi em função do 

tratamento médico que recebeu e apóio todo”, sinalizando uma 

conclusão. 

A mesma relação semântica em que o conteúdo da situação 

jurídica origina uma conclusão, que também diz respeito a outro 

acontecimento, referente à situação jurídica, é identificada no discurso da 

testemunha: 

 

 

TESTEMUNHA:

E: 3 

(...) se Manoel não faleceu foi em função do tratamento 

médico que recebeu e apóio todo o policial disse ele foi 

socorrido exatamente por ter sido levado às pressas pro 

hospital Antonio Pedro foi uma ambulância pro pronto 

socorro (+) (...) (A1, p. 13, Anexo II) 



 
 

 

Na construção condicional do tipo [SE V. PRET. PERF., V. PRET. 

PERF.], a testemunha relaciona dois eventos/estados de coisa do fato 

julgado propriamente dito. O conteúdo da prótase ─ “se eu (+) eu escutei 

um barulho assim mas num tava dentro de casa não” ─ associa-se ao da 

apódose ─ “ foi no momento que ele chegô com aquela raiva toda”─ no 

sentido de que a testemunha estabelece uma conclusão, motivada pelo 

conhecimento que possui sobre os fatos ocorridos no conflito jurídico 

julgado. 

 

No que se refere às informações pragmáticas, a construção 

condicional epistêmica [SE V. PRET. PERF., V. PRET. PERF.{foi SP}] torna-se 

uma estratégia significativa, considerando que o promotor retoma 

implicitamente o próprio conteúdo anteriormente desenvolvido com 

objetivo de enquadrar tanto na prótase quanto na apódose outros 

conteúdos que atuam na situação julgada em termos de fortalecer uma 

E:15 

se ele teve intenção (+) ou se ele por exemplo se pegou 

algum objeto no interior do do:: veículo [?] 

T: não 

J: (+) a senhora viu ele entrar no carro [?] 

T: olha (+) se eu (+) eu escutei um barulho assim mas 

num tava dentro de casa não (+) foi no momento que ele 

chegô com aquela raiva toda aí nós só ouvimos o barulho 

(+) não vi como que foi se:: (A2:23) 



imagem negativa do réu. 

No debate, observa-se o conteúdo desenvolvido pelo promotor, 

referente à vítima:  

 

 

PROMOTOR: 
 

(...) diante (+) daquela confusão de toda briga no calor 

das emoções munido de uma faca o senhor José Edson 

foi tirar satisfações com a vítima (+) e 

PROVAVELMENTE isto não vem ao caso porque não faz 

parte do julgamento de hoje o havia furtado na alguns 

dias antes (+) na noite anterior ou dois três dias antes (+) 

e no calor da emoção com a faca NA MÃO (+) ao invés 

de resolver a contenda d/ talvez até com um soco (+) 

também não ta legitimado pra fazer isso (+) de nada 

ninguém está (+) mas ao invés de resolver na conversa 

resolveram na faca e a vítima foi ferida praticamente a 

ponto de de estar a beira da morte eu posso mostrar 

aos senhores o laudo o laudo do exame de corpo de 

delito que NARRA as regiões sofridas pelo senhor 

Manoel dos Santos (+) na eu perguntei aos policiais pra 

ver se confirmava a do depoimento das testemunhas se 

confirmavam a região as regiões lesionadas (+) a região 

do tórax, membro superior esquerdo foi ferido  

(...) e ferido na parte superior do do tórax (+) não sei se 

alguns senhores é da área médica mas sabem que é 

mais ou menos por aqui ((mostra com as mãos a região 

no corpo)) (+) o ferimento nessa região (+) os senhores 

sabem (+) que é PRATICAMENTE fatal e (...) (A1, pp.12-

13) 

 

 



O conteúdo relacionado à vítima é retomado na prótase, de uma 

maneira não-literal, e associado ao conteúdo da apódose como se vê na 

construção epistêmica E: 3: 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na situação jurídica em julgamento, o enquadramento do conteúdo 

─ “a vítima foi ferida praticamente a ponto de de estar a beira da morte” ─ 

ajusta-se aos objetivos do promotor ao apresentar não o conteúdo 

propriamente dito, mas outro que expresse, na prótase, uma 

conseqüência desfavorável para o réu: “se Manoel não faleceu ”.  A 

construção deste conteúdo vincula-se ao da apódose ─ “foi em função do 

tratamento médico que recebeu e apóio todo” ─ cuja intenção é reforçar a 

responsabilidade do réu em termos da gravidade do delito na situação de 

conflito julgada. 

 

E:3 

 

P: (...) (+) o ferimento nessa região (+) os senhores sabem 

(+) que é PRATICAMENTE fatal e se Manoel não faleceu 

foi em função do tratamento médico que recebeu e apóio 

todo o policial disse ele foi socorrido exatamente por ter sido 

levado às pressas pro hospital Antonio Pedro foi uma 

ambulância pro pronto socorro (+) (...) (A1: p. 13) 



A seguir, estudar-se-á o grupo das construções condicionais 

epistêmicas, configuradas sintaticamente: [SE V. PRESENTE IND., V. 

PRESENTE IND. {não é porque X}]. 

 

 

 

4.3.2.1.2 GRUPO DAS EPISTÊMICAS COM MOLDURA SINTÁTICA [SE V. 

PRESENTE. IND., V. PRESENTE IND. {não é porque X}] 

 

 

No corpus, observam-se indicações semântico-pragmáticas 

específicas, considerando-se a manutenção da referência temporal, com 

a expressão “não é porque” na apódose: [SE V. PRESENTE DO IND., V. 

PRESENTE DO IND. {não é porque X}]. 

 

Para associar o MCI “doutrina do direito penal” a um domínio 

pertencente ao fato julgado, o promotor invoca o conteúdo “direito penal 

do fato e não da pessoa” na réplica:  

 

 

PROMOTOR: 

 

(...) eu volto ah a colocar AQUI EU FALEI NA PESSOA 

DO RÉU ENQUANTO REINCIDENTE EU NÃO PEDI 

QUE CONDENASSEM O SENHOR EDSON PORQUE 

ELE JÁ COMETEU CRIMES EU INCLUSIVE 

MENCIONEI ESTAMOS AQUI PARA PARA OS 

DEFENSORES ESTÃO AQUI PARA JULGAR UM FATO 

NÃO PARA JULGAR UMA PESSOA “os senhores se 



recordam quando eu disse” o direito penal é o direito 

penal do FATO não é o direito penal DA PESSOA (...) 

(A1: p.24) 

 

 

No segmento em que se configura a construção condicional 

epistêmica (E: 7), o conteúdo expresso na prótase (“não é o direito penal 

da pessoa”) é associado semanticamente ao estado de coisa do fato 

julgado (“o réu é reincidente, tem mais de dez anotações na justiça”), 

possibilitando o promotor ressaltar outro raciocínio em termos da crença 

de que o réu deve ser condenado, sendo o direito penal o direito do fato e 

não da pessoa. Esse arranjo semântico é visto no segmento destacado: 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

Do ponto de vista interacional, o conteúdo expresso é retomado 

parcialmente em p (“não é o direito penal”) para destacar na apódose 

outro conteúdo que valoriza a tese de que o réu deve ser condenado, 

tendo em vista o direito penal do fato e não da pessoa. Como uma 

E: 7 

(...) e se não é o direito penal da pessoa NÃO É porque o 

senhor José Edson TEM MAIS DE DEZ ANOTAÇÕES que 

ele deve ser condenado NÃO É POR ISSO (+) EU EM 

MOMENTO NENHUM DISSE ISSO (+) (...) (A1: 24) 



construção cognitiva, a conexão entre o conteúdo da prótase e o da 

apódose ─ “se não é o direito penal da pessoa NÃO É porque o senhor 

José Edson TEM MAIS DE DEZ ANOTAÇÕES que ele deve ser 

condenado” ─ sinaliza, portanto, um enquadre específico, adequado às 

necessidades do promotor no que se refere às suas funções sociais. 

 

No que diz respeito ao grupo das construções condicionais 

epistêmicas com moldura [SE V. PRETÉRITO PERF., V. PRESENTE 

IND. {não é porque X}], observa-se que sua especificidade sintática 

desencadeia aspectos semânticos e pragmáticos específicos como será 

tratado no próximo item. 

 

No item seguinte, as construções condicionais epistêmicas, 

configuradas sintaticamente com mudança da referência temporal, serão 

analisadas, levando-se em conta as informações semânticas e 

pragmáticas. 

 

 

 

4.3.2.2 GRUPO DAS EPISTÊMICAS COM MUDANÇA DA REFERÊNCIA 

TEMPORAL 

 

 

A dimensão semântica da construção epistêmica com moldura 

sintática [SE V. PRETÉRITO PERFEITO, V. PRESENTE INDICATIVO] 

estabelece-se a partir dos conhecimentos jurídicos pré-estruturados e 



manifestados pelos falantes que participam das molduras comunicativas 

geradas no Tribunal de Justiça. 

No segmento em que ocorre a construção epistêmica E: 5, nota-se 

que o enquadre promovido pelo promotor em p e q advém da conexão e 

gerenciamento dos conteúdos referentes aos princípios jurídicos do 

sistema acusatório: 

 

 

PROMOTOR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se percebe na indicação semântica geral “Se p causa q”, o 

conteúdo que diz respeito ao papel jurisdicional do Ministério Público (ou 

acusação) na prótase se correlaciona a um conteúdo que se reporta aos 

atos ligados a esse papel na apódose.  

Pelas representações sociais e pelo conhecimento da doutrina em 

direito penal, a construção condicional “SE ASSIM SE CONVENCEU O 

E: 5 

 

(...) (+) PROMOTOR de justiça quando pede condenAÇÃO 

ou quando pede absolviÇÃO NÃO O FAZ COMO SIMPLES 

VAIDADE PESSOAL (+) O FAZ PORQUE ASSIM SE 

CONVENCEU E SE ASSIM SE CONVENCEU O SEU 

TRABALHO O SEU (+) A SUA MISSÃO É DE VIR AQUI 

DIZER PROS JURADOS COMO DEFENSOR DA 

SOCIEDADE EU PEÇO ABSOLVIÇÃO EU PEÇO 

CONDENAÇÃO EU PEÇO ESQUADRINHAÇÃO E ESSA 

SITUAÇÃO ESSA POSIÇÃO CONFORTÁVEL do Ministério 

Público (...) (A1: 25) 



SEU TRABALHO O SEU (+) A SUA MISSÃO É DE VIR AQUI DIZER 

PROS JURADOS COMO DEFENSOR DA SOCIEDADE EU PEÇO 

ABSOLVIÇÃO EU PEÇO CONDENAÇÃO EU PEÇO 

ESQUADRINHAÇÃO” projeta semanticamente relações de imposição a 

partir da crença de que conhecimentos jurídico-penais em se p implicam, 

por evidência, o conteúdo expresso em q. 

 

Quanto à construção epistêmica E: 12, semelhantes relações de 

imposição são projetadas, tendo como espaço-fonte o domínio jurídico 

“registrar queixa em delegacia”. A certeza do valor desse domínio na cena 

conceptualmente evocada pelo promotor possibilita a imposição do 

conteúdo manifestado em q como se percebe em: 

 

 

 

PROMOTOR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E:12 

 

(...) se alguém já registrou queixa em delegacia de 

polícia SABE que ESSA PERGUNTA a autoridade policial 

não faz pra quem vai lá (+) ESSA PERGUNTA a autoridade 

policial faz pra um INDICIADO faz pra QUELE que cometeu 

o delito não pra VÍTIMA (+) “POR QUE não regisTROU a 

ocorrência do FURTO da mochila e do tênis” (+) “POR QUE 

não colocou ESSA pessoa (+) (+) “POR QUE que não” (+) 

preferiu resolver a CAUSA pelas próprias mãos (+) (...) (A1: 

32) 



 

Na construção “se alguém já registrou queixa em delegacia de 

polícia SABE que ESSA PERGUNTA a autoridade policial não faz pra 

quem vai lá”, a conexão entre p e q é possível pela crença de que um leva 

necessariamente à conclusão do outro. 

As informações semânticas da epistêmica [SE V. PRETÉRITO 

PERFEITO, V. PRESENTE INDICATIVO] suscitam concomitantemente 

aspectos interacionais ocorridos na situação jurídica julgada, 

considerando-se os conteúdos retomados pelo oponente na réplica. 

Com relação à construção epistêmica com moldura sintática [SE V. 

PRETÉRITO PERFEITO, V. PRESENTE INDICATIVO] ─ “SE ASSIM SE 

CONVENCEU O SEU TRABALHO O SEU (+) A SUA MISSÃO É DE VIR 

AQUI DIZER PROS JURADOS COMO DEFENSOR DA SOCIEDADE EU 

PEÇO ABSOLVIÇÃO EU PEÇO CONDENAÇÃO EU PEÇO 

ESQUADRINHAÇÃO”, observa-se que a indicação pragmática advém do 

conteúdo desenvolvido pelo oponente, o defensor. 

O segmento mostra a invocação do defensor em termos do 

domínio “dever do Ministério Público (promotoria)”: 

 

 

 

DEFENSOR: 

eu acho interessante (+) QUANDO INTERESSA à acusaÇÃO 

(+) SE PENSA (+) DO depoimento do RÉU (+) COISAS (+) 

PRA AJUDAR na condenação (+) (...) (A1: 20) 

 

 



Esse conhecimento operado pelo defensor é retomado e 

enquadrado pelo promotor segundo bases de conhecimento, relativas às 

atribuições do Ministério Público. O trecho mostra esse processo 

cognitivo: 

 

 

PROMOTOR: 

(...) (+) “será que a agressão do RÉU VALE MUITO MAIS DO 

QUE O DEPOIMENTO DE DOIS POLICIAIS MILITARES e um 

laudo pericial” (+) e essa não é e esse não é um pedido de 

condenação leviano (+) é um pedido rastreado NESSAS 

FORMAS (+) E NEM ACHO QUE A PROVA É POUCA NÃO (+) 

o laudo diz que (+) além de todas as agressões e o laudo (+) já 

que no portão foi verificado que se machucou mais (+) SE O 

RÉU não tivesse muitas lesões pelo corpo”??? não (+) 

simplesmente a vítima (+) se a gente fizesse uma 

reconstituição o crime era muito fácil entender que o réu 

chegou a (+) lesões que são da vítima e ele partiu pra cima 

desta??? (+) “e por que o RÉU SE atentarmos para a 

agressão dele no laudo A VÍTIMA está desacordada” (+) o 

RÉU CONSEGUIU apreender a faca da mão da vítima (+) 

“POR QUE JÁ com a faca da vítima em sua mão (+) por que 

ele simplesmente não saiu DALI por que ele simplesmente não 

falou PRONTO AGORA PARO” (+) ele já NÃO TINHA mais 

meios de ser agredido ELE agredido pela faca (+) se a 

intenção era só se defender de uMA agressão (+) muito 

fácil era DEPOIS de já ter apreendido a faca o RÉU ir até o 

policial que fica ali perto Ó (+) e ainda por cima (+) já que (+) 

e sempre têm outras pessoas NÃO ACREDITO que seja por 

isso não (+) porque os policiais que tavam ali na rua SEQUER 

SABIAM que ele tinha (+) (+) SEQUER o conheciam (+) (...) 

(A1: 32) 

 

 

O conteúdo semântica e linguisticamente perspectivizado pelo 



próprio promotor é base para estabelecimento da informação pragmática 

projetada pela construção condicional epistêmica “SE ASSIM SE 

CONVENCEU O SEU TRABALHO O SEU (+) A SUA MISSÃO É DE VIR 

AQUI DIZER PROS JURADOS COMO DEFENSOR DA SOCIEDADE EU 

PEÇO ABSOLVIÇÃO EU PEÇO CONDENAÇÃO EU PEÇO 

ESQUADRINHAÇÃO”: a construção condicional epistêmica sinaliza a 

reafirmação do ponto de vista do promotor quanto à função da promotoria 

no sistema jurídico em geral, sendo, portanto, suporte não só para o 

realce de sua própria conduta como também para a contra-argumentação 

em relação ao oponente. O trecho a seguir evidencia esse processo 

cognitivo: 

 

 

PROMOTOR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semelhante processo de retomada do conteúdo do oponente 

E: 5 

 

(...) (+) PROMOTOR de justiça quando pede condenAÇÃO 

ou quando pede absolviÇÃO NÃO O FAZ COMO SIMPLES 

VAIDADE PESSOAL (+) O FAZ PORQUE ASSIM SE 

CONVENCEU E SE ASSIM SE CONVENCEU O SEU 

TRABALHO O SEU (+) A SUA MISSÃO É DE VIR AQUI 

DIZER PROS JURADOS COMO DEFENSOR DA 

SOCIEDADE EU PEÇO ABSOLVIÇÃO EU PEÇO 

CONDENAÇÃO EU PEÇO ESQUADRINHAÇÃO E ESSA 

SITUAÇÃO ESSA POSIÇÃO CONFORTÁVEL do Ministério 

Público (...) (A1: 25, Anexo II) 



ocorre com a construção condicional epistêmica E: 12. A indicação 

pragmática da construção é estabelecida a partir do enquadre estruturado 

pela defensoria a respeito dos atos do réu. No segmento apresentado 

abaixo, destaca-se esse processo cognitivo: 

 

 

DEFENSOR: 

(...) (+) eu afirmo aos senhores que não há nenhuma OUTRA 

versão nos autos que não a versão por ela mesma E AGIU EM 

legítima defesa (+) SE QUISESSE matar teria matado (+) ATÉ 

MESMO esfaqueava a vítima (+) ESSA É A ÚNICA VERSÃO 

dos autos (+) não existe mais NADA (+) as lesões sofridas 

pela vítima não são lesões (+) por querer com INTUITO de 

matar (+) ao contrário (+) ao que parece PELAS lesões 

sofridas (+) houve sim LUTA ((de morte)) e a vítima 

infelizmente (+) DE QUEM ERA A FACA (+) ME PARECE que 

era da vítima “POR QUÊ” PORQUE TENDO SIDO O 

ACUSADO (+) UM POUCO ACUADO FOI CHAMADO (+) E 

OUTRA COISA a faca tá aqui (+) é uma faca grande (+) e 

outra coisa (+) SE O ACUSADO QUISESSE MATAR (+) eu 

digo aos senhores (+) NÃO BRIGARIA com a vítima antes (+) 

MATARIA (+) não se (+) não sofreria lesões (+) (...) (A1: 23) 

 

 

 

Do conteúdo desenvolvido pelo defensor no debate, o promotor o 

retoma na réplica, enquadrando-o sob uma perspectiva distinta em 

relação à do oponente. Dessa forma, a construção condicional epistêmica 

sinaliza semântica e lingüisticamente a refutação do promotor quanto ao 

enquadre estabelecido pelo defensor sobre os domínios compartilhados 

que se referem ao fato julgado, especificamente aos atos do réu: 



 

 

 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como operadora de processos cognitivos localmente construídos 

na cena jurídica, a construção epistêmica com mudança da referência 

temporal [SE V. PRETÉRITO PERFEITO, V. PRESENTE INDICATIVO] projeta na 

linguagem a dinamicidade dos domínios mentais ao estarem associados a 

conhecimentos validados durante a cena jurídica. 

 

No que diz respeito ao grupo das construções condicionais 

epistêmicas com moldura [SE V. PRETÉRITO PERF., V. PRESENTE 

E:12 

 

(...) se alguém já registrou queixa em delegacia de 

polícia SABE que ESSA PERGUNTA a autoridade policial 

não faz pra quem vai lá (+) ESSA PERGUNTA a autoridade 

policial faz pra um INDICIADO faz pra QUELE que cometeu 

o delito não pra VÍTIMA (+) “POR QUE não regisTROU a 

ocorrência do FURTO da mochila e do tênis” (+) “POR QUE 

não colocou ESSA pessoa (+) (+) “POR QUE que não” (+) 

preferiu resolver a CAUSA pelas próprias mãos (+) (...) (A1: 

32, Anexo II) 



IND. {não é porque X}], observa-se que sua especificidade sintática 

desencadeia aspectos semânticos e pragmáticos específicos como será 

tratado no próximo item. 

 

 

 

4.3.2.3 GRUPO DAS EPISTÊMICAS COM MOLDURA SINTÁTICA [SE V. 

PRETÉRITO PERF., V. PRESENTE IND. {não é porque X}] 

 

 

Os domínios conceptuais locais, referentes aos acontecimentos do 

fato julgado, estão integrados na configuração sintática [SE V. PRETÉRITO. 

PERF., V. PRESENTE IND. {não é porque X}] como um todo. 

No exemplo a seguir, o estado de coisa descrito na prótase diz 

respeito a um acontecimento do fato julgado: 

 

 

PROMOTOR: 

 
 

E: 9 

 

P: (...) “os senhores estão entendendo o raciocínio” (+) se 

ele não conseguiu a morte da vítima (+) não é porque ele 

não tinha intenção de matar é porque se a vítima (+) ele 

deu sorte da vítima não ter atingido uma região vital do 

seu organismo (+) a faca não atingiu seu coração EMBORA 

PUDESSE ATINGIR O LADO esquerdo do peito (+) (...) (A1: 

p.29) 



 

Ao explicitar a proposição “se ele não conseguiu a morte da vítima” 

na prótase, o promotor estabelece, na apódose, a conclusão “não é 

porque ele não tinha intenção de matar”. 

Segundo Miranda (2000: 91), enquadres diferentes sobre a cena 

se associam às diferentes construções sintáticas. Em termos das 

representações sociais impostas ao promotor, esses conteúdos 

associados na moldura sintática [SE V. PRETÉRITO PERF., V. 

PRESENTE IND. {não é porque X}] suscitam o enquadre de que a morte 

da vítima não se realizou por falta de vontade do réu, mas porque o 

estado de coisa “sorte” impossibilitou a concretização dessa vontade. 

Portanto, o que é enquadrado na cena é o ato de tentar matar a vítima, 

desfocando a cena inferida pela defensora de que o réu “se quisesse 

matar ele teria matado” como se nota em: 

 

 

PROMOTOR: 

 

(...) (+) “E SERÁ QUE TODA VEZ QUE O RÉU NÃO 

CONSEGUE MATAR A VÍTIMA ELE NÃO QUERIA 

MATAR COMO DISSE A DOUTORA DEFENSORA” AH 

PORQUE SE ELE QUISESSE MATAR ELE TERIA 

MATADO (+) ENTÃO NÃO TEM TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO senhores OU É HOMICÍDIO CULPOSO OU 

É HOMICÍDIO CONSUMADO “E A TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO LESÃO CORPORAL” (+) “os senhores estão 

entendendo o raciocínio” (+) (...) (A1: 29) 

 



 

No fluxo discursivo da réplica, a retomada e o enquadramento do 

discurso do defensor ganham relevância no momento em que o promotor 

utiliza a construção epistêmica “se ele não conseguiu a morte da vítima 

não é porque ele não tinha intenção de matar” para reforçar suas próprias 

conclusões, negativas, a respeito dos atos do réu. 

O quadro sinótico representa as tendências semântico-

pragmáticas, pareadas à configuração sintática das construções 

epistêmicas estudadas nesta seção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSTRUÇÃO CONDICIONAL EPISTÊMICA 
 

MOLDURA SINTÁTICA 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO SEMÂNTICA 

 

 

 

INFORMAÇÃO PRAGMÁTICA 

SE V. PRESENTE IND., V PRESENTE IND. 

SE V. PRETÉRITO PERF. IND., V PRETÉRITO PERF. IND 

SE V. PRETÉRITO PERF. IND., V. PRESENTE IND. 

EVENTO X CAUSA A CONCLUSÃO Y 

 
P:Estabelecer como conclusão uma afirmação que ACUSE O RÉU; 
 

D:Estabelecer como conclusão uma afirmação que FAVOREÇA O 
RÉU; 

 

R:Estabelecer como conclusão uma afirmação que AMENIZE AS 
ACUSAÇÕES QUE LHE SÃO DIRIGIDAS; 

 

J:EXPLICAR a relação entre atitude no julgamento e efeito (reação 
dos jurados).  



 

 

 

No próximo item (4.4), serão analisadas as construções 

condicionais pragmáticas em termos de emparelhamento forma-

significado e informações pragmáticas. 

4.4. CONSTRUÇÕES CONDICIONAIS PRAGMÁTICAS 

 

 

Em termos quantitativos, o número de condicionais pragmáticas 

(52%) utilizadas na audiência pública mostra-se superior ao das 

condicionais epistêmicas (27%) e preditivas (21%). 

Nesta seção, estudar-se-á o comportamento sintático das 

construções condicionais pragmáticas, pareado às indicações semântico-

pragmáticas. 

 

 

 

4.4.1 CONFIGURAÇÃO SINTÁTICA DA CONSTRUÇÃO PRAGMÁTICA 

 

 

Na análise das construções condicionais pragmáticas, a moldura 

sintática que apresenta uma freqüência significativa é a seguinte: 

 

 

 

 
[SE V. FUTURO SUBJ., V. IMPERATIVO] 



 

 

 

 

Dentre os exemplos dessa moldura (A: 15, A: 19, A: 25, A: 26, A: 

27, A: 28, A: 29, A: 30, A: 31, A: 37 e A: 38), destaca-se um em que o juiz 

relata publicamente o depoimento da vítima depois de interrogá-la: 

 

 

JUIZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dessa moldura sintática ─ [SE V. FUTURO SUBJUNTIVO, V. 

IMPERATIVO] ─ a construção condicional pragmática é configurada por 

outra moldura como se vê no quadro abaixo: 

A:15 

 

(...) (+) o acusado agrediu a a informante (+) vírgula (+) def 

deferindo-lhe socos (+) por todo o corpo (+) vírgula (+) a 

ponto tal (+) de deixar-lhe hematomas (+) no rosto (+) vírgula 

(+) e além disso (+) Godir a ameaçou (+) e a pessoas de 

suas relações (+) caso a informante (+) relatasse esses fatos 

(+) a quem quer que fosse (+) ponto-e-vírgula (+) e na 

manhã seguinte (+) vírgula (+) Ana Lúcia (+) se eu estiver 

(+) equivocado a senhora por favor acuse tá [?] (+) 

enfermeira (+) de Isaura (+) vírgula (+) mãe da informante (+) 

vírgula (+) percebeu (+) as lesões (+) em seu rosto (+) 

vírgula (+) tendo então (+) sabido o que havia se passado (+) 

no dia anterior (+) vírgula (+) (...) (A13: 11) 



 

 

 

 

 

O segmento em que se evidencia a condicional pragmática, tendo 

essa moldura sintática, se refere à situação em que o promotor inicia o 

debate correlacionando o domínio cultural “criminalidade” ao fato julgado: 

 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[SE V. PRESENTE IND., V. IMPERATIVO] 

A:1 

 

(...) (+) (os senhores sabem disso (+) José Edson já cumpriu 

pena por roubo (+) eu vos pergunto “estaria ele autorizado 

(+) “estaria o réu pessoa vítima do roubo furto do passado o 

senhor José Edson lá em São Paulo estaria aquela pessoa 

autorizada a procurar o réu em qualquer parte desse Brasil 

pra vingar um crime da qual ela foi vítima” (+) óbvio que não 

porque se assim fosse estaríamos no caos caos completo se 

a criminalidade já é assustadora do jeito que é imaginem 

os senhores se nós estivéssemos autorizados a nos 

vingar quando for quando fôssemos vítimas de algum 

crime (+) furto roubo homicídio uma pancadaria e me 

parece me parece estou convencida de que esta foi a 

verdadeira história (+) diante (+) daquela confusão de toda 

briga no calor das emoções munido de uma faca o senhor 

José Edson foi tirar satisfações com a vítima (+) (...) (A1: 13) 



 

No próximo item, as molduras sintáticas [SE V. FUTURO SUBJ., V. 

IMPERATIVO], [SE V. PRESENTE IND., V. IMPERATIVO] e  [SE V. 

PRETÉRITO. IMPERF. IND. {POR QUE} V. PRET. PERF. IND.}] serão 

analisadas, tendo como referência o pareamento forma e informações 

semântica e pragmática na construção condicional pragmática como um 

todo. 

 

 

 

4.4.2 ASPECTOS SEMÂNTICOS E PRAGMÁTICOS NAS MOLDURAS 

SINTÁTICAS DA CONSTRUÇÃO PRAGMÁTICA 

 

 

Nos termos de Sweetser (1990), o processo de realização do ato 

de fala “q”, expresso na apódose, vincula-se às condições de satisfação 

do conteúdo “se p”, expresso na prótase. Essa regularidade semântica 

geral é representada no esquema destacado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Além da análise semântica desenvolvida por Sweetser (op. cit.), 

observa-se que as molduras sintáticas [SE V. FUTURO SUBJ., V. 

 

EVENTO X CAUSA ATO DE FALA Y 



IMPERATIVO] e [SE V. PRESENTE IND., V. IMPERATIVO] revelam aspectos 

semânticos e pragmáticos peculiares, considerando-se o enquadre 

realizado pelo próprio falante a respeito dos conhecimentos relacionados 

ao domínio cultural e ao fato julgado. 

 

Nos itens a seguir, essas informações semântica e pragmática 

específicas serão estudadas, considerando-se as construções 

condicionais pragmáticas, configuradas formalmente como [SE V. FUTURO 

SUBJUNTIVO, V. IMPERATIVO] e [SE V. PRESENTE IND., V. IMPERATIVO]. 

 

 

 

4.4.2.1 CONSTRUÇÃO CONDICIONAL PRAGMÁTICA [SE V. FUTURO 

SUBJUNTIVO, V. IMPERATIVO] 

 

 

No grupo das condicionais pragmáticas com moldura [SE V. 

FUTURO SUBJUNTIVO, V. IMPERATIVO], a forma de futuro de subjuntivo na 

prótase mostra que o evento/estado de coisa, referente ao fato julgado 

(domínio local), é semanticamente concebido pelo próprio falante como 

algo provável no que diz respeito à realização de determinadas ações 

(“acuse”, A: 15; “condenem”, A: 19; “façam”, A: 25, A: 28, A: 30 e A: 37; 

“escrevam”, A: 26, A: 29, A: 31 e A: 38; “me corrijam”, A: 27), expressas 

na proposição da apódose. 

 



Dentre os exemplos apresentados no corpus, a seqüência A: 15 

mostra o juiz retomando depoimento da testemunha e relatando-o 

indiretamente: 

 

 

 

 

 

JUIZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Ferrari (2001, p. 147), a forma verbal de futuro do 

subjuntivo “sinaliza desconhecimento [do falante] em relação à realização 

efetiva do evento”, por falta de evidências diretas. 

A:15 

 

(...) (+) o acusado agrediu a a informante (+) vírgula (+) def 

deferindo-lhe socos (+) por todo o corpo (+) vírgula (+) a 

ponto tal (+) de deixar-lhe hematomas (+) no rosto (+) vírgula 

(+) e além disso (+) Godir a ameaçou (+) e a pessoas de 

suas relações (+) caso a informante (+) relatasse esses fatos 

(+) a quem quer que fosse (+) ponto-e-vírgula (+) e na 

manhã seguinte (+) vírgula (+) Ana Lúcia (+) se eu estiver 

(+) equivocado a senhora por favor acuse tá [?] (+) 

enfermeira (+) de Isaura (+) vírgula (+) mãe da informante (+) 

vírgula (+) percebeu (+) as lesões (+) em seu rosto (+) 

vírgula (+) tendo então (+) sabido o que havia se passado (+) 

no dia anterior (+) vírgula (+) (A2: 11) 



Com relação ao exemplo destacado, a construção condicional 

pragmática, com moldura [SE V. FUTURO SUBJUNTIVO, V. IMPERATIVO], 

indica a falta de identificação do próprio falante quanto factualidade do 

conteúdo, expresso em “se p”: o juiz não se identifica com “p” ─ “estar 

equivocado” ─ e “~p” ─ “não estar equivocado” ─ no momento em que é 

efetuada essa elocução. No exemplo em questão, observa-se que a não-

assertividade expressa na prótase manifesta-se pela falta de identificação 

do juiz quanto ao conteúdo em “p” e “~p”.  

 

 

Semelhante informação semântica, quanto à não-identificação do 

próprio falante a respeito do conteúdo em “se p”, ocorre na situação 

discursiva em que o juiz dialoga com os jurados no interrogatório da 

testemunha: 

 

 

 

JUIZ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A:25 

 

DADA A PALAVRA:: o papelzinho tá ali [?] cadê o:: (+) tá ali 

“né” DADA A PALAVRA AO CONSELHO SE VOCÊS 

TIVEREM ALGUMA PERGUNTA ah ”não tem caneta” se 

vocês tiverem alguma pergunta pra fazer ao 

interroGANdo FAÇAM por escrito (A5: 33) 



JUIZ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos exemplos destacados, a construção condicional pragmática, 

com moldura [SE V. FUTURO SUBJUNTIVO, V. IMPERATIVO], indica a falta de 

identificação do próprio falante quanto factualidade do conteúdo, expresso 

em “se p”: o juiz não se identifica com “p” ─ “estar equivocado” ─ e “~p” ─ 

“não estar equivocado” ─ no momento em que é efetuada essa elocução. 

Com relação aos aspectos interacionais da construção pragmática, 

a realização do ato de fala expresso na apódose está condicionada às 

condições do conteúdo expresso na prótase (SWEETSER, 1990). 

No que se refere à construção condicional pragmática, com 

moldura [SE V. FUTURO SUBJUNTIVO, V. IMPERATIVO], a inter-relação 

entre as formas verbais no futuro do subjuntivo e no imperativo indica, de 

maneira precisa, os atos que os jurados devem efetuar, considerando-se 

as condições estabelecidas predominantemente pelo juiz na moldura 

comunicativa do interrogatório. 

 

Com relação aos segmentos apresentados, a associação dos 

estados de coisa referentes ao domínio local ─ “se eu estiver (+) 

A:26 

 

(...) se não fizerem nenhuma pergunta por favor 

escrevam NADA A PERGUNTAR ((pausa)) (...) (A5:33) 



equivocado” (A: 15), “se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer ao 

interroGANdo” (A: 25) e “se não fizerem nenhuma pergunta” (A: 26) ─ 

possibilita um enquadre de outros conteúdos que manifestam, na 

apódose, o tipo de ato que a testemunha e os jurados devem ter dada a 

postura epistêmica neutra do próprio falante, instaurada condicionalmente 

na prótase como se nota em: “a senhora por favor acuse” (A: 15), 

“FAÇAM por escrito” (A: 25) e “por favor escrevam NADA A 

PERGUNTAR” (A: 26). 

 

Com relação ao grupo das condicionais pragmáticas com moldura 

[SE V. PRESENTE INDICATIVO, V. IMPERATIVO], as indicações semântico-

pragmáticas advêm do enquadre dos conhecimentos relacionados aos 

domínios cultural e local, especificamente do fato julgado, operados pelo 

falante no desenrolar do discurso. Esse processo cognitivo-semântico 

será analisado no item a seguir. 

 

 

 

4.4.2.2 CONSTRUÇÃO CONDICIONAL PRAGMÁTICA [SE V. PRESENTE 

INDICATIVO, V. IMPERATIVO] 

 

 

No corpus, a moldura [SE V. PRESENTE IND., V. IMPERATIVO] 

configura-se a partir do enquadre dos conhecimentos socialmente 

produzidos e dos acontecimentos do fato julgado.  

Semanticamente, esse enquadre projeta noções de certeza no que 



diz respeito à validade dos conteúdos inter-relacionados em “se p” e “q”. 

Dentre os exemplos (A: 1, A: 39 e A: 40), essa tendência semântica é 

revelada no seguinte trecho: 

 

 

 

 

 

PROMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista interacional, “as molduras comunicativas são 

instrumentos fundamentais indispensáveis à construção das 

significações” (MIRANDA, 2000, p. 100). Com relação à construção 

pragmática [SE V. PRESENTE IND., V. IMPERATIVO], os domínios cultural e 

A:1 

 

(...) (+) José Edson já cumpriu pena por roubo (+) eu vos 

pergunto “estaria ele autorizado (+) “estaria o réu pessoa vítima 

do roubo furto do passado o senhor José Edson lá em São Paulo 

estaria aquela pessoa autorizada a procurar o réu em qualquer 

parte desse Brasil pra vingar um crime da qual ela foi vítima” (+) 

óbvio que não porque se assim fosse estaríamos no caos caos 

completo se a criminalidade já é assustadora do jeito que é 

imaginem os senhores se nós estivéssemos autorizados a 

nos vingar quando for quando fôssemos vítimas de algum 

crime (+) furto roubo homicídio uma pancadaria (+) (...) (A1: 

13) 



local (acontecimentos do fato julgado) possibilitam a reiteração dos 

conteúdos desenvolvidos pelo promotor em “se p, q”. 

 

No fluxo discursivo do debate, o promotor menciona os atos de 

violência praticados pelo réu, referentes ao fato julgado e a outros 

conflitos sociais: 

 

 

 

PROMOTOR 

(...) (+) é o próprio réu aqui presente que ele mesmo disse 

sentado aqui hoje e disse pro juiz na primeira fase do 

processo que já foi processado mais de uma vez /or furto 

por roubo “e se aquelas vítimas d/ furto de roubo também 

quisessem fazer o que ele fez com Manoel dos Santos” (+) 

furasse a barriga do senhor José Edson porque ele furtou 

alguma coisa se apropriou de outra coisa o roubo é praticado 

mediante violência (+) os senhores sabem disso (+) José 

Edson já cumpriu pena por roubo (+) eu vos pergunto 

“estaria ele autorizado (+) “estaria o réu pessoa vítima do roubo 

furto do passado o senhor José Edson lá em São Paulo estaria 

aquela pessoa autorizada a procurar o réu em qualquer parte 

desse Brasil pra vingar um crime da qual ela foi vítima” (+) 

óbvio que não porque se assim fosse estaríamos no caos caos 

completo  (...) (p. 13) 

 

 

Na construção condicional pragmática A: 1 como um todo, o 

conteúdo da prótase, que diz respeito ao estado de crenças do promotor, 

associa-se ao ato de fala, expresso na apódose, para comprometer os 



jurados não com a realização do evento, mas com o conteúdo “q” ─ 

“imaginem os senhores se nós estivéssemos autorizados a nos vingar 

quando for quando fôssemos vítimas de algum crime (+) furto roubo 

homicídio uma pancadaria”. O segmento em que se apresentam essas 

instruções semântico-interacionais da construção condicional pragmática 

A: 1 pode ser visto em: 

 

 

 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sua dimensão cognitiva e interacional, o promotor focaliza suas 

crenças na prótase, além de estabelecer, na apódose, uma conduta dos 

A:1 

 

(...) se a criminalidade já é assustadora do jeito que é 

imaginem os senhores se nós estivéssemos autorizados 

a nos vingar quando for quando fôssemos vítimas de 

algum crime (+) furto roubo homicídio uma pancadaria e 

me parece me parece estou convencida de que esta foi a 

verdadeira história (+) diante (+) daquela confusão de toda 

briga no calor das emoções munido de uma faca o senhor 

José Edson foi tirar satisfações com a vítima (+) (...) (A1: 13) 



jurados ao levá-los a pensar explicitamente nas conseqüências de quem 

não compartilha com a mesma crença.  

Essa tendência de focalizar o estado de coisas na prótase pode ser 

vista nas construções condicionais pragmáticas A: 39 e A: 40. Observa-se 

que o promotor relata o que dissera discurso de outrem: 

 

 

 

 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

A:39 

 

P: (...) muito embora não possa afirmar com exatidão, seu 

irmão JÚLIO comentou que o outro homem encapuzado, que 

estava com o policial militar Gilberto GOMES, por ocasião do 

crime, tinha O MESMO TIPO FÍSICO DO TAL DO PARAÍBA, 

o qual inclusive alguns dias após mandou a seguinte LATRA 

para seu irmão: “se você ta vivÔ Júlio agradeça primeiro a 

DEUS e depois A MIM”. (+) (A5: 87) 

A:40 

 

P: (...) e o Áderson, então, teria dito pra ele o seguinte: “olha, 

Júlio César, se você tá VIVO, agradeça primeiro a DEUS e 

depois A MIM. “Não é”? Dando a entender que ele só não 

tinha sido morto junto com:: DANILO por interferência do 

ÁDERSON (...).(A5: 87) 



 

 

 

 

 

Na moldura comunicativa em que o promotor realiza o discurso do 

debate, a construção condicional pragmática [SE V. PRESENTE IND., V. 

IMPERATIVO] possibilita a alusão a estados de coisas, emitida por outrem, 

em “p” (“você ta vivÔ Júlio”, A: 39, e “você tá VIVO”, A: 40). A partir do 

espaço-crença estabelecido na prótase, o conteúdo expresso na apódose 

projeta possibilidades de conduta em termos de gerenciamento das ações 

que se relacionam à experiência intencional dos sujeitos referidos na 

audiência. 

 

A seguir, detalhar-se-á o aspecto semântico-pragmático da 

construção pragmática interrogativa com moldura sintática [SE V. 

PRETÉRITO IMPERF. IND., POR QUE PRETÉRITO PERF. IND.?]. 

 

 

 

4.4.2.3 CONSTRUÇÃO PRAGMÁTICA INTERROGATIVA [SE V. PRETÉRITO 

IMPERF. IND., POR QUE PRETÉRITO PERF. IND.?] 

 

 

No corpus, encontram-se construções condicionais pragmáticas 

que possuem um traço comum quanto à natureza do conteúdo expresso 

na prótase: o conteúdo é uma retomada implícita (Anexo III) elaborado 



anteriormente pelo próprio falante ou pelo oponente no fluxo do debate 

jurídico. 

Com base em pesquisas recentes em Gramática das Construções 

(FILLMORE & KAY O’CONNOR 1988), a construção pragmática 

interrogativa [SE V. PRETÉRITO IMPERF. IND., POR QUE PRETÉRITO 

PERF. IND.?] desempenha um papel argumentativo relevante no contexto 

jurídico em função das instruções semântico-pragmáticas que 

estabelecem na construção como um todo. 

 

 

Nas condicionais pragmáticas interrogativas, [SE V. PRETÉRITO 

IMPERF. IND., POR QUE PRETÉRITO PERF. IND.?], analogamente à 

condicional epistêmica escalar SE P[F A X], Q[F’ B X], há uma afirmação p 

que é retomada em se p. Em termos interacionais, tais construções 

diferem das epistêmicas porque retomam uma proposição expressa pelo 

oponente. 

No segmento destacado, o réu está sendo julgado por homicídio 

tentado por desferir golpes de faca contra a vítima que tinha roubado 

seus pertences anteriormente, uma semana antes de o homicídio ter 

ocorrido. No episódio em que relata os fatos e responde às perguntas 

para o juiz (o depoimento), o réu se reporta à briga que teve com a vítima. 

O segmento a seguir mostra esse momento interacional: 

 

 

 



RÉU: 

(...)  (+) aí passado uns tempo eu to aqui vivendo em 

Niterói mas estou pedindo dinheiro aos outros pra mi 

alimentar pra mim dormir as muitas pessoas me 

ajudaram não tenho que reclamar (+) isso é verdade (+) 

aí passados uns três dias eu encontro com esse rapaz na 

Praça São João mas eu não tinha falado nada com ele 

(+) o senhor entendeu [?] aí eu saltei em cima dele e pedi 

meus documentos de volta (+) aí foi quando eu vi na mão 

um negócio brilhando aí me chamo até de X 9 um monte 

de palavrões e partiu pra cima de mim (+) o senhor 

entendeu [?] aí fui procurar (+) na Praça  

J: (+) certo 

R: aí pô saiu sangue começou a sair sangue pra lá pra cá 

fui procurar um policial (+) o senhor entendeu [?] 

tentando me desviar dele (A1, pp. 2 e 3) 

 

 

 

Dentre os segmentos A: 2 e A: 6 do anexo III, o A: 2 a seguir ilustra 

a situação em que o promotor retoma na prótase uma proposição que 

implica no que declarou o réu sobre o episódio da briga: 

 

 

PROMOTOR: 

 

 

 

 

 

 

A: 2 

 

(...) e AGORA o senhor José Edson que foi vítima de um 

crime (+) pode entender muito bem o que significa ser vítima 

de crimes (+) pode entender a RAIVA sentimento negativo 

que nasce no interior de uma pessoa justamente vítima de 

um crime quando justamente é um modo é pleonasmo 

porque não é justo que sejamos vítimas de crimes “não é” (+) 

senhores (+) eu estou convencida (+) quis ouvir os policiais 

pra reforçar o acontecido de hoje (+) se ele se ele somente 

se defendia daquela (traição) “por que ele não jogou 

logo essa faca” essa faca não foi apreendida perto da 

vítima (+) essa faca foi apreendida na MÃO do RÉU 

correndo com a faca na mão (+) na hora do medo já ainda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

As propriedades sintática, semântica e pragmática da condicional 

pragmática interrogativa SE P[V. PRET. IMPERF. IND.] POR QUE Q[V. 

PRET. PERF. IND.]? relacionam-se à retomada da proposição contextual p 

citada no fluxo do discurso nos seguintes termos: 

 

 

a) o conteúdo da prótase sinaliza uma convicção negativa 

do promotor quanto aos atos do réu; 

 

 

b) por estar condicionado aos conteúdos proposicionais p 

e se p, o constituinte q marca a negação do promotor a 

respeito do que asseverou o réu no depoimento: 

“brilhando aí me chamo até de X 9 um monte de 

palavrões e partiu pra cima de mim (...) fui procurar um 

policial (+) (...) tentando me desviar dele” 

 

 

Na configuração da construção condicional pragmática 

interrogativa, o item foco q está coordenado sintaticamente aos itens p e 



se p. A moldura da prótase SE P[V. PRET. IMPERF. IND.] relaciona-se à 

moldura da apódose POR QUE Q[V. PRET. PERF. IND.]? pelo fato de se p 

e q conterem paralelamente itens de negação combinados.  

Em A: 2, a prótase “se ele somente se defendia daquela traição” 

corresponde implicitamente a uma negativa similar “ele não se defendia 

daquela traição”, sinalizando uma postura negativa do promotor. Essa 

negação é realizada a partir da proposição anteriormente dita pelo réu 

“[ele] partiu pra cima de mim”, sendo ratificada explicitamente pelo 

conteúdo da apódose com verbo no pretérito perfeito do indicativo: “por 

que não jogou logo essa faca [?]”. Ao questionar “por que ele não jogou 

logo essa faca?”, o promotor rejeita p (“ele somente se defendia da 

traição”), de modo que o efeito retórico da condicional é sugerir que o réu 

não estava apenas se defendendo ao usar a faca. 

Interacionalmente, a pragmática interrogativa é uma construção 

produtiva na audiência pública, considerando-se a situação em que o 

próprio falante instaura distintas perspectivas e interpretações dos 

mundos a que se referem os conteúdos da prótase e da apódose. 

 

O quadro a seguir apresenta, respectivamente, as tendências 

semântico-pragmáticas das construções condicionais pragmáticas: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSTRUÇÃO CONDICIONAL PRAGMÁTICA 
 
 

MOLDURA SINTÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO SEMÂNTICA 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO PRAGMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 
[SE V. FUTURO SUBJ., V. IMPERATIVO] 
[SE V. PRESENTE IND., V. IMPERATIVO] 
 

 

[SE V. PRET. IMPERF. IND., POR QUE PRET. PERF. IND.?] 
 

EVENTO X CAUSA ATO DE FALA Y 

 

J: Referência a condições de Felicidade em “p” para 

impor aos jurados ou à testemunha a ação expressa em 

“q”; 

 

P/D: Retomada de argumento do oponente para 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

A tese teve como relevância a análise das construções 

condicionais preditivas, epistêmicas e pragmáticas utilizadas pelos 

falantes do português do Brasil nas audiências públicas, de caráter penal. 

Diferentemente da perspectiva de que a gramática existe 

independentemente dos sujeitos nas ações e nos meios culturais e 

físicos, optou-se por um caminho cuja investigação lingüística pressupõe 

não apenas capacidades racionais, mas também experiências culturais, 

conhecimentos socialmente produzidos e papéis que são alinhados na 

vida diária. Na linguagem, o princípio de que a significação é uma 

construção produzida por sujeitos cognitivos no fluxo da interação desloca 

a tendência, classicamente analítica, de que a gramática é uma questão 



puramente de intelecto, sendo o sentido pré-determinado e amplamente 

válido para qualquer contexto. 

 

Com base na Lingüística Cognitiva, as noções fundamentadas nos 

domínios estáveis (Modelos Cognitivos Idealizados, Enquadres e 

Molduras Comunicativas) e locais (Espaços Mentais) são fontes de 

análise da condicionalidade na construção do discurso persuasivo em 

favor das necessidades comunicativas entre falantes que desempenham 

papéis de interação jurídica, considerando-se as especificidades do 

enquadramento. 

Ao ser analisado o grupo das construções condicionais preditivas, 

epistêmicas e pragmáticas, verifica-se que tais construções se projetam 

com uma moldura sintática específica, associada às informações 

semânticas e pragmáticas. No caso das preditivas, configuradas 

esquematicamente como [SE V. FUT. SUBJ., V. FUT. PERIF. {ir, infinitivo}] e 

[SE V. FUT. SUBJ., V. PRESENTE IND. {backshif}], os conhecimentos 

relativos a domínios cognitivos diferenciados (doutrina penal, crime 

organizado e experiência cultural) compõem a natureza do discurso 

jurídico oral no qual são processadas informações que mostram o 

“descompasso” entre delito do fato julgado e aplicação da norma. 

No caso das condicionais epistêmicas, instauram-se relações 

semântico-pragmáticas importantes para o estabelecimento de 

estratégias persuasivas típicas do discurso jurídico oral. As molduras 

sintáticas [SE V. PRESENTE IND., V PRESENTE IND.], [SE V. PRETÉRITO 

PERF. IND., V PRETÉRITO PERF. IND.] e [SE V. PRETÉRITO PERF. IND., V. 



PRESENTE IND.] estabelecem conexões de causa-conclusão, 

correspondentes aos papéis sociais desempenhados por um 

enquadramento interativo: as epistêmicas se prestam às situações 

interativas em que o participante enquadra estados de coisas e condutas, 

relevantes para o estabelecimento de uma interpretação esperável e 

aceitável nos tribunais de júri. 

Quanto às construções condicionais pragmáticas, com molduras 

sintáticas [SE V. FUTURO SUBJ., V. IMPERATIVO], [SE V. PRESENTE IND., 

V. IMPERATIVO] e [SE V. PRET. IMPERF. IND., POR QUE PRET. PERF. 

IND.?], observa-se que o grau de assertividade expõe não apenas a 

perspectiva do próprio falante em relação ao conteúdo expresso na 

prótase, mas também é condição para serem evocados um estado de 

coisa e um evento a fim de atuar no comportamento do interlocutor, dado 

o tipo de papel social existente entre os participantes. 

 

O estudo das condicionais “se p, q” na audiência pública, põe em 

evidência determinados postulados da Hipótese Cognitivista:  

 

 

a) os papéis sociais assumidos nos tribunais de júri 

presumem enquadramentos dos conhecimentos 

estáveis e locais na moldura comunicativa 

pragmaticamente focada; 

 

 



b) a ativação das molduras sintáticas das condicionais 

preditivas, epistêmicas e pragmáticas origina-se de uma 

“motivação” conceptual e interacional, com fins 

estratégicos de argumentar em favor de determinados 

pontos de vista; 

 

 

c) a combinação das formas verbais em “se p, q” 

suscita diferentes perspectivas do fenômeno da 

condicionalidade em termos de crenças, estados de 

coisas e ações, empreendidas pelas experiências 

culturais e pelos processos de explicar, atenuar, refutar 

e alterar, envolvidos na prática jurídica. 

 

 

 

Portanto, a sistematização teórica aqui proposta lança bases para 

uma análise da condicionalidade em termos da combinação dos sistemas 

não-lingüísticos às estruturas expressamente lingüísticas num contexto 

cujos discursos de ordem jurisdicional se voltam não só para o presente e 

para o futuro como também para as relações de soberania e obediência. 
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