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RESUMO 
 
 

Não é de se estranhar que um depoimento prestado com firmeza por um agente de polícia 

íntegro, impecavelmente fardado e desenvolto seja acolhido com simpatia por praticamente 

toda a corte em uma audiência correcional, ainda mais quando esse testemunho é contrastado 

com a fala mal articulada de um sujeito em andrajos, acusado de perturbar a ordem pública e 

desacatar a autoridade policial. Em outras palavras, em circunstâncias como essa, para além 

do próprio caráter do orador, contribuem para a persuasão do auditório o discurso ali 

proferido, os gestos assumidos, a vestimenta adotada e as insígnias nela estampadas, assim 

como a própria arquitetura do ambiente judiciário, onde toda uma simbologia faz sentido. 

Assim, partindo-se da premissa de que tais características e elementos manifestos tendem a 

influenciar nas impressões e nos posicionamentos adotados em determinadas circunstâncias, 

tal qual ocorre em um acontecimento de cunho judicial, analisa-se no presente trabalho a cena 

de enunciação de um dos contos do escritor Anatole France, intitulado Crainquebille, em 

consonância com a teoria de Dominique Maingueneau, da mesma forma que aqui se destaca, 

de um modo mais específico, a representação do Poder Judiciário e os ethé de algumas das 

personagens criadas pelo autor, seja nos moldes propostos por Erving Goffman, em sua teoria 

da representação do eu, seja por meio de algumas noções de ethos trabalhadas sob a 

coordenação de Ruth Amossy. Por fim, balizada a leitura do conto com o mencionado 

referencial teórico, sublinham-se não só as imagens de si dos participantes da cena jurídica 

ficcional, como também os símbolos mobilizados em locais de administração da Justiça, 

inclusive os da realidade contemporânea, o que contribui para uma melhor apreensão do 

fenômeno jurídico trabalhado no conto. 

 
Palavras-chave: Cena de enunciação. Crainquebille. Ethos. Representação do eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
There is no doubt that a firmly testimony rendered by an honest, impeccably dressed and 

well-mannered police officer naturally obtains the sympathy of practically the whole court 

during a trial, especially when his discourse is contrasted with the poorly articulated speech of 

a subject in tatters and accused of disturbing public order and defying police authority. 

Actually, in such circumstances, not only the character of the speaker contributes to persuade 

the audience, but also his words, gestures, dress and its patches, as well as the judicial 

environment where this symbolism does make sense. Grounded on the assumption that such 

characteristics and manifest elements tend to influence the impressions and the positions 

adopted in those circumstances, such as occurs in a judicial event, we aim to analyze, as a 

general objective and based on Dominique Maingueneau’s theory, the scene of enunciation of 

the short story named Crainquebille, by Anatole France. On other hand, in a more specific 

way, we seek to highlight the tale’s notion of judiciary and the ethé of its main characters, 

according to Erving Goffman's “presentation of self” theory, as well as some notions of ethos 

proposed in the coordinated work by Ruth Amossy, all theoretical reference that work as a 

guideline for the tale's interpretation. We also highlight aspects such as the “image of self” of 

the fictional scene participants and the symbols mobilized at the place of justice 

administration, in order to contribute to a better perception of the phenomenon as a whole. 

 
Keywords: Scene of enunciation. Legal discourse. Discursive ethos. Presentation of self. 
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INTRODUÇÃO 
 

Constitui-se em objeto de análise dessa dissertação, como enunciado em seu 

próprio título, a representação do judiciário e os ethé de algumas personagens na cena de 

enunciação do conto Crainquebille, de autoria do escritor Anatole France, cuja primeira 

publicação, feita no jornal Le Figaro, data de 1902, narrativa que envolve a condução do 

vendedor ambulante Jérôme Crainquebille a uma corte correcional em Paris, onde é 

condenado, devido ao suposto desacato a um agente de polícia, a cumprir quinze dias de 

prisão e a sofrer as consequências de tal aprisionamento. 

A escolha desse conto como corpus da presente dissertação, paralela à 

crítica arguta do autor sobre uma injustiça cometida, notabiliza-se pela representação que ali 

se faz do judiciário e dos ethé das personagens envolvidas em um acontecimento de teor 

judicial, cujos efeitos refletem, de forma bastante sensível, na órbita dos direitos de 

personalidade do verdureiro Crainquebille, o que se torna evidente após a sua submissão ao 

que Anatole intitula a “majestade das leis” (FRANCE, 1986, p. 11). 

A rigor, a análise que aqui se propõe, para além das imagens de si de 

algumas das personagens, prende-se também aos seus respectivos discursos, à arquitetura e à 

simbologia do Poder Judiciário, ou melhor, a todos os aspectos que influenciam na percepção 

de quem os observa, porquanto constituintes da própria cenografia do conto, que se baseia em 

um cenário de enunciação validado por uma situação de comunicação de ordem não literária, 

como é a do discurso jurídico, “já instalado no universo de saber e de valores do |...| [leitor]” 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 126). 

Assim, a título de detalhamento do referencial teórico aqui adotado, a ideia, 

por exemplo, de “representação do judiciário”, guardadas as adaptações finalísticas e 

conceituais feitas nessa dissertação, provém da teoria da representação do eu de Erving 

Goffman, especialmente da metáfora teatral de que este autor se utiliza na elaboração do seu 

estudo, em específico na obra intitulada A representação do eu na vida cotidiana. 

Com efeito, ao referir-se ao termo “representação”, Goffman o faz 

justamente para tratar de “toda atividade de um indivíduo que se passa num período 

caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que 

tem sobre estes alguma influência” (GOFFMAN, 2014, p. 34), precisamente como se dá no 

conto e como costuma ocorrer em relação ao discurso jurídico, em que o interesse por 

persuadir o auditório leva o orador a mobilizar algumas competências discursivas e a se valer 
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de caracteres extrínsecos, mediante os quais conclama os seus observadores a aderirem a certo 

“universo de sentido” (AMOSSY et al., 2014, p. 73). 

É o que se vê no conto de Anatole France, a notável influência exercida 

pelos elementos que integram a Justiça, como a dimensão física da corte e a expressividade 

dos sujeitos que a representam, o que leva a personagem principal, ao tomar assento no banco 

dos réus, a tudo assistir sob efeito de um “justificado assombro” (p. 11), notadamente por não 

possuir o “espírito jurídico” (FRANCE, 1986, p. 14) e não dominar as palavras com as quais 

poderia refutar a acusação de ter supostamente desacatado um agente de polícia. 

O conto, enquanto enunciado, implica um contexto, não só em um tempo e 

um espaço, quando e onde o narrador se inscreve e o narratário o imagina inscrito, mas 

também uma cenografia que se pressupõe e se valida pela própria narrativa, pelo seu 

conteúdo, ou seja, o próprio discurso de que se vale o autor, inclusive o que ele atribui a cada 

personagem, cuja construção imagética de igual modo se pode pautar por algumas 

competências discursivas. 

É evidente, inclusive a partir do título da dissertação, especificamente no 

que diz respeito aos ethé, que o enfoque desse trabalho também recai sobre a “construção de 

uma imagem de si no discurso” (AMOSSY et al., 2014, p. 16), em desdobramento da teoria 

de Dominique Maingueneau, para quem “o enunciador deve se conferir, e conferir a seu 

destinatário, certo status para legitimar seu dizer |...| [e a sua] maneira de dizer” (p. 16, itálico 

no original). 

Interessa-nos no conto, pois, as imagens que o autor constrói para 

representar cada uma das personagens envolvidas no acontecimento de teor judicial, ou seja, 

aquela noção de ethos vinculada à possibilidade de se garantir o sucesso do empreendimento 

oratório por meio da imagem construída do sujeito que se manifesta, como ocorre não só com 

a personagem principal, Jérôme Crainquebille, mas também com o agente de polícia, Bastien 

Matra, com o médico que testemunha o ocorrido, Dr. David Matthieu, com o advogado do 

verdureiro, Dr. Lamerle, e com o juiz, o Presidente Bourriche. 

Nesse particular, influenciados pela teoria da cena de enunciação, 

sustentamos que há no conto, precisamente na descrição do autor sobre a atmosfera judicial, 

um determinado espaço instituído, que se define pelo próprio gênero discursivo, ou seja, uma 

dimensão que ao mesmo tempo em que constrói o discurso é por ele construída, exatamente 

como preconiza Maingueneau (2008a) ao tratar da cena de enunciação, que nada mais 
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representa do que o modo de organização do contexto espaço temporal criado e mantido pelo 

ato de enunciação. 

Em outras palavras, buscamos destacar da narrativa anatoliana o tipo de 

discurso nela utilizado e a forma com que este interpela os seus destinatários, isto é, a 

atmosfera na qual o leitor precisa se inserir para compreender a narrativa, o que acaba 

envolvendo as três cenas distintas propostas por Maingueneau, quais sejam: a englobante, que 

atribui um estatuto pragmático ao tipo de discurso, que é o judiciário; a genérica, definida 

pelo gênero de discurso particular, a exemplo da audiência na corte correcional; e a 

cenografia, que é, simultaneamente, “de onde vem o discurso e aquilo que esse discurso 

engendra” (CHARAUDEAU, 2016, p. 96), o que melhor se expressa com a alusão a um lugar 

e a um momento, como o salão soturno e portentoso onde Crainquebille toma assento no 

banco dos réus. 

Enfatizamos no presente estudo, em suma, o poder que Anatole France 

atribui ao judiciário de produzir determinados efeitos sobre os indivíduos que ali se 

apresentam, sobretudo quando tomam “assento no banco dos réus” (FRANCE, 1986, p. 11), 

como no caso de Crainquebille. Daí porque analisamos os símbolos e o que eles 

historicamente representam a título de poder instituído, por meio do qual a Justiça busca 

influenciar e controlar o comportamento humano. 

Nesse sentido, inclusive, tratamos da caracterização dos que se apresentam 

em ambientes forenses, onde em regra se exige o uso de determinados trajes, a exemplo do 

terno, da gravata e do sapato social que ainda hoje se impõe a qualquer cidadão que queira 

ingressar no Supremo Tribunal Federal brasileiro e lá assistir as sessões públicas em 

plenário1, onde também se prescreve, tal qual ocorre na corte descrita por France (1986, p. 

11), o uso da toga2 pelos magistrados e da beca pelos advogados. 

Com efeito, considerando-se que a cena enunciativa aqui analisada nos 

permite destacar tanto esses aspectos físicos dos seus participantes quanto as suas habilidades 

discursivas, o que nos interessa de fato é “a constituição de um corpo, da comunidade 

imaginária dos que aderem a um mesmo discurso” (AMOSSY et al., 2014, p. 73), que no caso 

do conto Crainquebille é o jurídico. 

                                                   
1 Logo na entrada principal do prédio onde funciona o Supremo Tribunal Federal, no ato de identificação dos que 
ali comparecem, são orientados, homens e mulheres, sobre como deverão se portar e quais trajes condizem com 
a liturgia daquela corte. 
2 A toga, também conhecida como veste “talar”, do latim talus, que significa calcanhar, é aquela vestimenta preta 
que confere especial representatividade a quem as utiliza. 
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Portanto, encaramos as imagens apresentadas pelas personagens e os 

aspectos discursivos que as acompanham como elementos constitutivos da cena enunciativa 

literária, à qual se somam uma cenografia específica e um espaço de acontecimento próprio, 

tudo pré-determinado e de acordo com um sistema de símbolos que visa a influenciar no 

comportamento humano, especialmente no da personagem principal. 

Ademais, como o verdureiro Crainquebille não consegue compreender o 

sentido do discurso jurídico ali manifestado, esses demais elementos, como as vestimentas, os 

gestos e os símbolos, terminam servindo para assegurar que a autoridade do enunciado a ele 

dirigido seja de algum modo apreendida. Ou seja, apesar de sua limitação intelectual, 

Crainquebille consegue experimentar aquilo que o autor intitula a “majestade das leis” 

(FRANCE, 1986, p. 11), o que se dá justamente por intermédio da representação do judiciário 

que sobre ele exerce significativa influência, a exemplo do salão soturno e portentoso da corte 

correcional, assim como das vestes dos advogados e da altivez do Juiz. 

Evidencia-se no conto, pois, a inabilidade discursiva do verdureiro, que não 

consegue expressar - pelo menos não por meio de palavras mais apropriadas - a sua 

indignação perante um julgamento que entende injusto, em contraposição à eloquência dos 

profissionais da lei, como o seu próprio advogado, a quem coube, com o uso de frases bem 

articuladas, e mesmo no papel de seu defensor, convencê-lo de sua suposta culpabilidade. 

Destacamos da narrativa, também, os “caracteres intrínsecos, permanentes e 

manifestos” (FRANCE, 1986, p. 24) identificados pelo Juiz nos testemunhos dos que teriam 

presenciado o alegado desacato à autoridade policial, por entendermos que a caracterização de 

tais personagens reflete um pensamento comumente atribuído a Aristóteles, especificamente 

na Retórica, de que o poder de persuasão se deve, dentre outros aspectos, ao caráter do orador. 

Nesse ponto, inclusive, apresentamos como hipótese da presente dissertação 

a ideia de que tais características manifestas tendem a influenciar nas impressões e nos 

posicionamentos adotados em circunstâncias judiciárias, em que geralmente são avaliadas 

condutas passíveis de reprovação e, ato contínuo, de repreensão social. Daí porque nos 

interessa, de um modo específico, a representação que se faz do judiciário na cena de 

enunciação literária aqui analisada. 

Com efeito, não enxergamos como um acaso algumas das prescrições que 

ainda hoje se faz, a exemplo da recomendação de que os advogados preservem a honra, a 
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nobreza e a reputação pessoal, assim como a lhaneza3 e o emprego de uma linguagem 

escorreita e polida4, afinal, no âmbito do judiciário, sobretudo em razão do caráter persuasivo 

das manifestações que ali ocorrem, o cuidado não só com a reputação, mas também com as 

palavras, assume um lugar de destaque, porquanto nos discursos judiciais há “toda a vantagem 

em cativar o ouvinte” (ARISTÓTELES, 2012, p. 8). 

Deste modo, partindo-se do pressuposto de que a maneira de dizer pode 

contribuir para a construção de uma imagem que induz não só à adesão a certo universo de 

sentido como também à adoção, pelos participantes da cena enunciativa judicial, de 

determinados posicionamentos, socorrem-nos de fato, na análise aqui proposta, algumas das 

noções de ethos trabalhadas na obra coordenada por Ruth Amossy (2014), especialmente a 

que se relaciona à “construção de uma imagem |...| destinada a garantir o sucesso do 

empreendimento oratório” (AMOSSY et al., 2014, p. 10). 

Daí porque, em vista do mencionado poder persuasivo que se pode conferir 

a uma manifestação, o foco desse trabalho recai, ainda que superficialmente, sobre a maneira 

com que alguns enunciadores, especialmente quando se manifestam em sede da Justiça, 

proferem os seus discursos na obra de France (1986), o que certamente se deve ao interesse do 

autor de transmitir a ideia de que tais personagens seriam dignas de fé. 

Em outra margem, relativamente às competências e às estratégias 

discursivas dos personagens do universo jurídico, temos como um dos objetivos específicos 

identificar no conto possíveis regularidades do seu gênero discursivo, ou seja, marcas de 

inscrição dos enunciadores forenses e dos seus ethé no discurso, assim como pretendemos 

situar a posição outorgada a esses indivíduos, de modo a destacar a relação que mantêm, em 

regra, com um saber e com um dizer. 

Nesse sentido, em prol de uma melhor distinção dos sinais que podem 

contribuir para a identificação dos enunciadores forenses no conto de France (1986), 

encaramos o discurso jurídico como aquele que se destina ao exercício de um poder, o de 

interpretar os fatos e subsumi-los aos termos da lei, e à afirmação de uma ideologia, como se 

vê na passagem do conto intitulada “Apologia do Senhor Presidente Bourriche” (FRANCE, 

1986, p. 23-26), em que o autor afirma poder-se “renunciar a saber, mas não |...| a julgar” (p. 

24). 

                                                   
3 A lhaneza prescrita no regramento deontológico que pauta a atividade dos advogados tem como uma de suas 
acepções, conforme definição de Houaiss (2009: p.) em seu dicionário, a afabilidade, a candura e a singeleza. 
4 Regramento que se extrai dos artigos 2º, parágrafo único, e 45 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 
Advogados do Brasil, conforme consta no site http://www.oab.org.br/visualizador/19/codigo-de-etica-e-
disciplina. Acesso em: 16 nov. 2016. 

http://www.oab.org.br/visualizador/19/codigo-de-etica-e-
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Desta forma, acreditamos que o estilo discursivo atrelado às manifestações 

de tais personagens jurídicos, assim como as suas vestimentas e as insígnias que carregam, 

nada mais representa do que uma estratégia do autor, não só para identificá-los em 

determinada cena, mas também para distingui-los em termos honoríficos, exatamente como 

ocorre com “as palmas de oficial da Academia” (FRANCE, 1986, p. 11) que o magistrado 

ostenta no peito. 

Assim, quanto a esses “dados exteriores à fala propriamente dita” (MOTTA 

et al., p. 14), ou seja, às “representações do ethos |...| [da personagem], antes mesmo que |...| 

[ela] fale” (p. 15), cuida-se na presente dissertação da mudança brusca que sofre a imagem de 

Crainquebille, desde a sua altercação inicial com o agente de polícia, em presença de um sem 

número de curiosos, até a condenação a que é submetido. Ou seja, a transformação que os 

seus quinze dias na cadeia promovem sobre o seu ethos, sobre a sua representação do eu 

perante o corpo social com o qual costumava conviver harmonicamente. 

Em outras palavras, se a princípio o personagem, no seu papel de vendedor 

ambulante, é conduzido à corte correcional e lá sofre uma condenação que entende descabida, 

devido ao suposto desacato a uma autoridade policial, isso em um bairro parisiense nobre, 

perante um sem número de curiosos, o mesmo não se aplica quando ele, acometido pela 

“negra miséria” (FRANCE, 1986, p. 35), dado ao alcoolismo (FRANCE, 1986, p. 33) e 

debilitado pela fome, insulta de fato outro policial em meio a uma noite chuvosa, em uma rua 

completamente vazia. 

Ou seja, o ethos de Crainquebille, para o segundo policial, já não é mais de 

um trabalhador, um “vendedor-das-quatro-estações” (p. 13), mas sim de alguém que “agora 

não tinha mais um níquel |...| [e] que dormia numa cocheira, debaixo das carroças” (p. 35), 

alguém que, dada a sua aparência de mendigo e bêbado, não é mais digno de fé, e por isso 

mesmo não merece ser ouvido ao proferir qualquer impropério. 

Outro aspecto de suma importância para a presente dissertação, conforme já 

tivemos oportunidade de antecipar, ao referirmo-nos à posição que em regra é outorgada 

àqueles que se utilizam da palavra judicial, diz respeito a quem teria ou não o direito de 

sustentar a linguagem jurídica, ou seja, “quem tem o direito de |...| [enunciá-la]” 

(MAINGUENEAU, 2001, p.77), afinal, em se tratando da análise de uma obra literária, 

diferentemente do que ocorre na realidade da prática forense, “não existe diploma 

reconhecido que confere o direito à palavra |...| [, ou melhor,] para determinar quem tem o 

direito de enunciar” (p. 77, itálico no original). 
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Em suma, pretendemos focalizar o evento judiciário narrado no conto de 

Anatole France e analisar o espaço instituído pelo gênero discursivo onde essa enunciação 

acontece, discriminando os ethé das personagens ali envolvidas, relacionando-os com a 

caracterização factual dos membros da comunidade jurídica, da forma como a concebemos. 

Para tanto, a título de metodologia, adotamos no presente trabalho a análise 

da cena de enunciação literária narrada por France (1986), tomando como referencial teórico, 

conforme aqui já antecipado, a representação do eu de Erving Goffman (2014), a cena de 

enunciação de Dominique Maingueneau (2008a) e algumas noções de ethos trabalhadas sob a 

coordenação de Ruth Amossy (2014). 

Obviamente que outras contribuições advêm de teorias e autores que não os 

relacionados acima, porém de uma forma pontual e sem maior aprofundamento, motivo pelo 

qual não contam com o mesmo destaque dado aos três mencionados suportes. Nesse sentido, 

um bom exemplo, inclusive no contexto da metáfora teatral de Goffman, é o conceito de 

persona de que se serve Carl Jung (2014), aqui utilizado para tratar dos aspectos distintivos 

comuns aos ornamentos adotados pelos membros da comunidade jurídica. 

Em outra ocasião, desta feita em relação ao ethos, cujas noções terminam 

ultrapassando um pouco os limites da obra coordenada por Amossy (2014), mencionamos as 

representações objetais a que se refere Pierre Bourdieu (2008), especificamente quanto à 

representação mental que se pode construir a respeito de alguém, antes mesmo que o sujeito 

ofereça elementos mais contundes para a formação de um juízo a seu respeito. 

Em suma, embora possamos não nos deter, de forma mais aprofundada, em 

alguma teoria a que fazemos menção no corpo deste trabalho, e, por outro lado, mesmo que 

um maior destaque seja dado às teorias de Goffman, Maingueneau e àquelas desenvolvidas 

sob a coordenação de Amossy, certamente isso não significa que atribuímos menor 

importância às não evidenciadas, cujas contribuições se fazem notar imediatamente quando 

expostas, como no caso da influência do caráter do orador sobre o poder de persuasão a que se 

refere Aristóteles na Retórica. 

Assim, feitas essas considerações, que se complementam pontualmente no 

desenvolvimento dessa dissertação, cuidamos a seguir da distribuição do tema em três 

capítulos, sobre os quais tecemos breves comentários abaixo, de maneira a facilitar a 

localização dos seus respectivos conteúdos, às vezes não explicitados no título que os 

identifica. 



18 
 

Dessa forma, para uma melhor visualização da incidência dos mencionados 

suporte teórico e proposta metodológica, tratamos, logo no primeiro capítulo, da 

representação do judiciário e dos ethé daqueles que comumente participam de uma cena de 

enunciação de teor judicial, aqui denominados personagens, em alusão aos participantes da 

cena do conto Crainquebille, o que fazemos sob a perspectiva da teoria da representação do 

eu de Goffman, inclusive com alusão à metáfora teatral, com algumas referências ao ethos 

trabalhado de diferentes maneiras na obra coordenada por Amossy (2014). 

Ainda nesse primeiro capítulo, intitulado “a representação do judiciário e os 

ethé de algumas de suas personagens”, desdobra-se a abordagem em subtópicos que versam 

sobre os “papéis desempenhados” e os “símbolos mobilizados” em tais circunstâncias, de 

modo que, quanto aos “papéis desempenhados”, focamos em alguns dos participantes da cena 

enunciativa judicial como gênero, a exemplo do magistrado, representado no conto pelo 

“presidente Bourriche”, do advogado, caracterizado pela personagem do “Dr. Lamerle”, e do 

policial, “Bastien Matra”, todos com um lugar na tribuna, onde, ao se dirigirem ao auditório 

ali presente e ao próprio leitor do conto, expõem claramente os seus ethé. 

Já no tocante aos “símbolos mobilizados”, são aqui expostos alguns 

elementos, sejam materiais ou imateriais, cuja significância - histórica, inclusive - costuma 

nortear o imaginário sobre o fazer e sobre a própria Justiça, a exemplo do cristo crucificado 

que pende sobre a cabeça do presidente Bourriche, a quem coube sentenciar o vendedor 

ambulante, assim como o busto da República, que, juntamente com o tal crucifixo, infunde no 

réu, segundo o autor, “um justificado assombro” (p. 11). 

Em seguida, no segundo capítulo, intitulado “a cena de enunciação”, 

cuidamos da teoria de igual nome proposta por Maingueneau, conceituando-a, classificando-a 

e relacionando-a com a narrativa ficcional que representa o corpus dessa dissertação, sem 

prejuízo de uma abordagem mais específica a respeito do gênero discursivo jurídico e dos 

seus desdobramentos no contexto da obra em análise. 

No terceiro e último capítulo, sob o título “a submissão de Crainquebille à 

majestade das leis”, analisamos propriamente a cena enunciativa escolhida como corpus, com 

a reunião de todo o suporte teórico tratado nos tópicos precedentes, destacando-se, então, a 

representação do eu, a construção da imagem de si e a cena enunciativa que envolve os 

participantes do acontecimento judicial aqui analisado, inclusive com a exposição de detalhes 

como as suas vestimentas, os seus discursos, o local em que estes se manifestam, enfim, tudo 
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o que, em conjunto, serve para avivar na imaginação do leitor impressões de um típico 

acontecimento de cunho judicial. 

Afinal, segundo Maingueneau, “o público não consome apenas uma 

história, inscreve-se no cenário que, proporcionando essa história, atribui-lhe um lugar 

imaginário” (MAIGUENEAU, 2001, p. 134). Neste particular, portanto, interserimos 

brevemente o real e o ficcional, relacionando as representações judiciárias anatolianas, ainda 

que constitutivas de um universo exclusivamente literário, com a realidade jurídica 

contemporânea, na medida em que tratamos das figuras reais do magistrado, do advogado e 

do policial, especificamente no subtópico intitulado “papéis desempenhados”. 

Tal interseção, guardada a distância no espaço e no tempo dos respectivos 

cenários dos acontecimentos de teor judicial, contribui para uma “função integradora” 

(MAINGUENEAU, 1996, p.130), relativamente à cenografia do conto Crainquebille, uma 

vez que as personagens factuais, no tocante à construção das suas imagens e dos seus 

respectivos papéis sociais, regulam a manifestação dos seus ethé, o que cuidaremos em 

detalhe no terceiro e último capítulo. 

Por fim, considerando-se a necessidade de uma contextualização instantânea 

e constante da narrativa aqui analisada, além da dificuldade de acesso à versão em português 

do conto Crainquebille, anexamos, logo após o referencial bibliográfico, a íntegra dessa 

narrativa de Anatole France, na tradução de João Guilherme Linke, publicada pela Difusão 

Editorial S.A. 
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1. A REPRESENTAÇÃO DO JUDICIÁRIO E OS ETHÉ DE ALGUMAS DE SUAS 

PERSONAGENS 

 

Neste capítulo, conforme antecipado logo na introdução, tratamos da 

composição da cena judiciária e da caracterização dos membros da comunidade jurídica, 

especialmente sob a óptica da metáfora teatral de Erving Goffman, assim como da construção 

de uma imagem de si dos participantes de tal cena, nos termos propostos por Ruth Amossy, 

ou seja, destinada a garantir o sucesso do empreendimento oratório. 

Além disso, no intuito de identificarmos possíveis semelhanças e de 

estabelecermos relações entre a realidade do judiciário e a sua ficção no conto de Anatole 

France, de maneira a promovermos uma maior aproximação entre esses dois polos, 

delineamos os traços de alguns dos membros da comunidade jurídica, a exemplo do 

magistrado e do advogado, inclusive quanto as suas manifestações no âmbito da Justiça. 

Cuidamos aqui da representação dos sujeitos tratados no conto e na própria 

realidade da prática forense, ou seja, o estilo ou a competência linguística deles, o que 

entendemos suficiente para a construção da imagem de tais personagens, da apresentação que 

estes indivíduos fazem de si quando se manifestam em uma cena de enunciação. 

O fato é que quando uma pessoa se manifesta em público, no momento em 

que toma a palavra, ou mesmo antes de arrogá-la, só em se apresentar fisicamente diante de 

outras, de imediato deflagra, conscientemente ou não, um ritual de representação que envolve: 

a figura que idealiza de si, a que imagina ser concebida a seu respeito e a que vislumbra como 

retrato dos seus observadores. 

Do outro lado, sob a ótica de quem presencia a referida manifestação, o rito 

se repete, ou seja, o espectador também cria uma imagem de si, assim como supõe que ela 

seja delineada, não só pelo indivíduo que se manifesta, como também pelos demais 

envolvidos em tal acontecimento, da mesma forma que ele próprio, observador, traceja o 

perfil dos seus circundantes. 

Eis o quadro figurativo5 (BENVENISTE, 1974, apud AMOSSY et al., 2014, 

p.16) em que é bastante comum a busca pelo maior número de informações possível, 

sobretudo as que possam contribuir para a validação ou para a retificação dos perfis até então 

esboçados, os quais, antecipadamente na interação, giram apenas em torno das especulações 

dos interagentes. 

                                                   
5 BENVENISTE, Emile, 1974. Problèmes de linguistique générale, 2 (Paris: Gallimard) 
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É natural, portanto, que os participantes desse ritual interativo, quando não 

conhecem uns aos outros, busquem obter, a partir da “conduta e aparência, indicações que 

lhes permitam utilizar a experiência anterior que tenham tido com indivíduos 

aproximadamente parecidos” (GOFFMAN, 2014, p. 13), o que geralmente ocorre por meio de 

estereótipos não comprovados e, às vezes até, por estigmas historicamente perpetuados em 

relação à determinada classe de pessoas. 

Com efeito, justamente em razão da possibilidade de se antecipar uma 

convicção e de se adotar um posicionamento prévio é que se busca apreender, de forma 

constante e recíproca nas interações cotidianas, os traços que caracterizam, não só o sujeito 

manifestante, como também aqueles que o observam e o próprio ambiente onde eles se 

encontram. 

Assim, em meio a esse ciclo de busca por informações, de projeção e 

construção mútua de imagens, é que emergem as representações às quais nos referimos nessa 

dissertação, ou seja, as características extrínsecas, isto é, as qualidades distintivas dos 

indivíduos e das coisas, quer manifestadas, quer apreendidas, conscientemente ou não. 

Aliás, a título de melhores esclarecimentos, o que aqui denominamos 

representações do judiciário, grosso modo, são exatamente os sujeitos, os objetos e os 

símbolos que nos revelam, em meio a uma cena de enunciação, um acontecimento de cunho 

judicial, concepção a partir da qual, inclusive, ditos elementos reveladores, como os gestos de 

um sujeito, o aspecto de um objeto e a significação de um símbolo, ainda que analisados 

isoladamente um do outro, quando mobilizados para a tessitura de um contexto jurídico, 

tendem a se amalgamar. 

Em outras palavras, tratando-se de expressões de um mesmo tipo de evento, 

de cunho judiciário, é comum, apesar da análise individualizada, que as representações 

materializadas sejam justapostas para uma melhor apreensão do fenômeno como um todo. Isto 

significa que, mesmo quando observados apenas os sujeitos, por exemplo, é natural que 

ocorra a análise simultânea das suas vestimentas e do que elas simbolizam naquele ambiente 

judicial, da mesma forma que os objetos e os símbolos mobilizados em tal esfera tendem a ser 

analisados em concomitância com os indivíduos que os mobilizam. 

Um bom exemplo, a título ilustrativo, obtém-se com a figura do magistrado, 

que, ao distinguir-se dos demais participantes de uma sessão de julgamento, identificando-se 

como legitimado para julgar, assim o faz não só por meio da sua personalidade, das suas 
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palavras e gestos, mas também pelo uso da toga e de outras insígnias comumente carregadas 

de simbologia. 

Ainda para exemplificar, algo semelhante ocorre em relação à poltrona dos 

juízes em plano elevado e à arquitetura portentosa dos tribunais, ambas comumente 

associadas às figuras humanas a que servem, fenômeno que acreditamos ser útil para 

expressar, de modo instantâneo e automatizado, a concentração e o exercício legítimo de um 

poder conferido pelo Estado àqueles seus representantes. 

A propósito desse potencial expressivo, quando exclusivamente relacionado 

aos indivíduos, além de envolver “símbolos verbais, ou seus substitutos”, em regra utilizados 

propositadamente para “veicular a informação que se sabe ligada a esses símbolos” 

(GOFFMAN, 2014, p. 14), costuma ele abranger também uma gama de ações, tidas como 

sinais de quem se manifesta. 

Há, portanto, segundo Goffman (2014, p. 14), “expressões dadas e 

expressões emitidas”. As primeiras, intencionalmente transmitidas pelos manifestantes, por 

meio da comunicação verbal, ou seja, da comunicação em sentido tradicional e estrito, e as 

últimas, captadas pelos observadores, independentemente de qualquer verbalização ou 

intencionalidade. 

Assim, quando um indivíduo se apresenta diante de outros, em meio a um 

acontecimento de cunho judicial, não são apenas as suas palavras que influenciam na 

impressão que dele se faz. Agem também, além de “aspectos não governáveis” (p. 19) do seu 

comportamento expressivo, elementos utilizados em sua caracterização, como as suas 

vestimentas e insígnias, assim como o próprio espaço que o circunda, onde a arquitetura e o 

mobiliário, dentre outros elementos, costumam lhe servir de anteparo. 

O consenso aqui, sem dúvida alguma, é no sentido de que, tanto em 

circunstâncias institucionais, a exemplo de uma sessão de julgamento, quanto na vida 

cotidiana, as primeiras impressões tendem a assumir significativa importância. Depois delas, 

então, o desenvolvimento de uma noção mais precisa, com a consolidação ou não das 

especulações formuladas, dependerá do potencial de conservação ou de ajuste de tais 

entendimentos prévios. 

Nesse sentido, provavelmente no intuito de influenciar nas primeiras 

impressões, inclusive de modo a assegurar que as condutas dos interagentes se conformem ao 

que prescreve o ordenamento jurídico, acreditamos que as representações judiciárias têm por 
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objetivo, notadamente a título de predefinição da própria cena enunciativa, determinadas 

reações por parte dos seus observadores, a exemplo do respeito e da obediência. 

Portanto, no delineamento das imagens que retratam o ambiente forense e os 

seus protagonistas, é comum que sejam acentuados, dentre outros, sinais de ordem e de 

austeridade, certamente para incutir em seus destinatários o almejado senso de adequação 

comportamental, com o que se pretende obter, em última análise, uma resposta eficaz àquilo 

que os incita ao cumprimento de uma ordem, por exemplo. 

Logo, acreditamos que um dos centros de interesse das representações 

judiciárias, da forma como costumam ser mobilizadas, é o condicionamento dos seus 

destinatários ao princípio de que qualquer detentor de tais características, seja o indivíduo ou 

o ambiente, tem o direito de esperar, dos seus circundantes, o tratamento solene e litúrgico 

que o contexto judicial reclama. 

A exigência, pois, de determinadas maneiras de o indivíduo se apresentar e 

agir, no âmbito da Justiça, parece-nos destinada a associar, por meio da repetição, um 

estímulo a uma resposta, de tal modo que a simples exposição do sujeito ao que o estimula - 

como a suntuosidade de alguns tribunais, por exemplo -, provoque, de forma imediata e 

automática, a reação esperada, quer a disposição emocional que traduz respeito, ou o 

sentimento que exprime espanto, ambos representativos de certa admiração. 

Ao que tudo indica, partindo-se de tal pressuposto, a reiteração de alguns 

usos e costumes pelos que se manifestam na via judicial visa à automatização das atitudes 

responsivas dos seus observadores, sobretudo no que se refere à necessidade de 

reconhecimento da autoridade e da legitimidade das funções desempenhadas em tal contexto. 

Todavia, se de algum modo a reação do observador não corresponder ao que 

dele se espera, devido a uma impressão equivocada sobre a representação executada, por 

exemplo, certamente haverá espaço para o que Goffman denomina de “práticas defensivas e 

protetoras”, que “abrangem as técnicas empregadas para salvaguardar a impressão acalentada 

por um indivíduo durante o período que está diante de outros” (GOFFMAN, 2014, p. 26). 

É nesse exato contexto, em meio as tais práticas defensivas e protetoras, que 

recorremos à metáfora teatral de Goffman (2014), especialmente à dramaturgia por ele 

associada às representações, como resultado da análise de estratégias para o ajuste da 

percepção dos espectadores, a exemplo da caracterização de quem se manifesta, assim como 

da montagem e da direção de uma determinada cena, onde os envolvidos, então denominados 

personagens, desempenham os seus respectivos papéis sociais. 
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Carl Jung (2014), ao tratar da expressão do papel social dos primitivos, 

destaca a distinção que se fazia entre o chefe e os demais membros da tribo, especificamente 

por meio da “singularidade de seus ornamentos e de seu modo de vida” (JUNG, 2014, p. 35). 

Para ele, inclusive, na caracterização de tais personalidades significativas, sobretudo porque 

dotadas de um prestígio mágico (p. 35), a posse de determinados segredos rituais, dentre 

outros meios, servia também para realçar a referida segregação. 

Os primitivos, segundo Jung (2014), visando ao estabelecimento de tais 

distinções, utilizavam-se de um invólucro, que ele designa como persona, como máscara. A 

rigor, o motivo de tal designação está na própria etimologia da palavra pessoa, que, originada 

do latim persónae, de fato remonta à máscara comumente utilizada pelos atores em uma peça 

teatral. Nesse sentido, inclusive, ensina-nos Robert Park6 (1950, p.249, apud GOFFMAN, 

2014, p.31): 

 

Não é provavelmente um mero acidente histórico que a palavra “pessoa”, em 
sua acepção primeira, queira dizer máscara. Mas, antes, o reconhecimento do 
fato de que todo homem está sempre e em todo lugar, mais ou menos 
conscientemente, representando um papel |...| É nesses papéis que nos 
conhecemos uns aos outros; é nesses papéis que nos conhecemos a nós 
mesmos. 
Em certo sentido, e na medida em que esta máscara representa a concepção 
que formamos de nós mesmos - o papel que nos esforçamos por chegar a 
viver -, esta máscara é o nosso mais verdadeiro eu, aquilo que gostaríamos 
de ser. Ao final a concepção que temos de nosso papel torna-se uma segunda 
natureza e parte integral de nossa personalidade. Entramos no mundo como 
indivíduos, adquirimos um caráter e nos tornamos pessoas. 

 

Assim, o uso de tais máscaras pelos primitivos, em regra reservado às 

cerimônias do totem, era um dos meios de exaltar ou transformar a personalidade, na medida 

em que destacava a figura dos seus usuários, notadamente sob a óptica da chamada psique 

coletiva (JUNG, 2014, p. 35). 

Para Jung (2014), portanto, era esse destaque que conferia às personalidades 

significativas o tal prestígio mágico, e o motivo determinante para esse reconhecimento, na 

visão jungiana, era a “vontade de poder” (p. 35), fruto de um compromisso coletivo, 

tacitamente firmado entre os que desejam ser prestigiados e aqueles que procuram alguém 

para prestigiar. 

Aqui convém destacar, inclusive a título de justificação terminológica, o 

fato de que o amparo na metáfora teatral, seja do ponto de vista da teoria de Goffman (2014), 

                                                   
6 PARK, R. E. Race and Culture. Glencoe, Ill: The Free Press, 1950, p. 249. 
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de Jung (2014) ou de Maingueneau (2008a), acarreta, inevitavelmente, o uso de um conjunto 

de termos próprios da dramaturgia, como a representação a que tanto já nos referimos, além 

do papel e, não menos importante, do cenário. 

Quanto à representação, não é demais repetir, deve aqui ser compreendida 

como “toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua 

presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes 

alguma influência” (GOFFMAN, 2014, p. 34), ou seja, a apresentação que o indivíduo faz de 

si quando colocado em presença de outros, especialmente quando há o interesse de quem se 

manifesta em exercer alguma influência sobre aqueles que o observam. 

O papel, aqui algumas vezes adjetivado de social, é o que a sociedade 

estabelece como modelo de uma determinada categoria, de modo a identificar e distinguir os 

seus membros, conforme os atributos que, em relação a eles, são considerados comuns e 

naturais. Ou seja, determina-se um padrão externo aos indivíduos, de modo a permitir que se 

preveja, nas interações com eles, a identidade social que assumem e as relações que têm com 

um determinado meio. 

Já o cenário, que não se deve confundir aqui, jamais, com a cenografia 

proposta por Maingueneau (2008a) - quando trata das três diferentes cenas de enunciação -, 

em regra compreende, como já tivemos oportunidade de antecipar, a arquitetura do ambiente, 

a mobília, a decoração, além de outros elementos que servem de pano de fundo para o 

acontecimento judiciário a ser deflagrado e, principalmente, a disposição física de todos esses 

elementos e dos próprios indivíduos que ali se apresentam. 

No âmbito da justiça, pois, a representação significa a atividade dos 

participantes da cena enunciativa judicial, seja por parte do autor ou do réu, das testemunhas, 

do advogado, do promotor de justiça ou do juiz, que se apresentam diante de um grupo 

particular de observadores, sobre os quais tendem a exercer alguma influência. 

Os papéis sociais, na esfera judicial, geralmente se confundem com o 

exercício da profissão ou com as atribuições dos cargos ali desempenhados, funções e 

atividade, legalmente preestabelecidas, que costumam também ser socialmente identificadas, 

sobretudo no que se referem as suas características mais marcantes, por meio das quais, 

inclusive, destacam-se os sujeitos que as mobilizam em um ambiente judiciário. 

Quanto ao cenário da Justiça, este geralmente é marcado por uma 

arquitetura que se impõe, não só por suas dimensões ou proporções físicas, mas também pela 

majestade das suas formas e símbolos, o que também se aplica ao seu mobiliário, à decoração 
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e aos demais elementos utilizados como pano de fundo em um acontecimento judicial, sem 

contar, obviamente, à disposição física desses mesmos elementos e dos próprios indivíduos 

que ali se manifestam. 

Com efeito, apresenta-se o ambiente da Justiça como o ideal para o 

desempenho das representações judiciárias, uma vez que os papéis ali incorporados 

geralmente precisam se associar aos demais elementos constituintes da cena, a exemplo da 

cenografia, do figurino e, obviamente, de toda a simbologia envolvida, isto para que se 

assegure, quando não o próprio sentido, a força da enunciação judicial. 

Desse modo, é comum que os participantes de um acontecimento judiciário, 

aqui metaforicamente denominados de atores em cena, mobilizem elementos expressivos, e 

que, em meio a uma atmosfera solene, busquem impressionar a plateia que a tudo assiste, 

conferindo-se a tal encenação, juntamente com o discurso proferido, todo um aspecto de 

seriedade e juridicidade. 

A alusão, pois, à metáfora teatral, relativamente aos acontecimentos 

judiciais, nos parece de todo apropriada, sobretudo diante da viabilidade, a partir da teoria de 

Goffman (2014), de encararmos as próprias relações cotidianas como suscetíveis ao efeito 

cênico, “resultado da troca de ações, oposições e respostas conclusivas dramaticamente 

distendidas” (GOFFMAN, 2014, p. 85). 

Portanto, se “a própria vida |...| [pode ser considerada] uma encenação 

dramática” (GOFFMAN, 2014, p. 85), acreditamos que uma sessão de audiência e um 

julgamento em tribunal, onde a caracterização de personalidades significativas também se 

destaca, comportam perfeitamente a comparação com uma peça de teatro, inclusive em razão 

da existência, ali, de elementos dramatúrgicos, a exemplo das já referidas personagens, 

figurino, cenografia, além dos próprios espectadores. 

Com efeito, as atribuições, por exemplo, da magistratura e da promotoria 

pública, assim como o exercício da advocacia, conforme previsão das suas respectivas leis 

orgânicas e estatuto, exigem de quem as representa a assunção de determinadas posturas, em 

parte comparadas aos esquemas de que se servem os atores quando incorporam as suas 

personagens, e que podem abandonar ao saírem da cena teatral. 

Acreditamos, pois, que os mencionados membros da comunidade jurídica, 

no desempenhar de suas funções, na busca por adesão dos participantes da cena enunciativa a 

determinado universo de sentido, têm mesmo de representar, ainda que inconscientemente, 
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um papel dramático, em cuja figuração, além da própria performance, costumam confiar o 

sucesso de tal empreendimento. 

Dito de outra forma, considerando-se que em uma sessão de julgamento, por 

exemplo, o que geralmente se persegue é a concretização de conceitos como o de Direito e o 

de Justiça, entendemos que as encenações ali levadas a efeito, dentre outras finalidades, têm o 

condão de assegurar a tangibilidade e, acima de tudo, a eficácia desses enunciados complexos, 

notadamente quando se sabe que nem todos os participantes de tal evento conseguem 

compreender, em sua plenitude, o sentido do discurso jurídico então manifestado. 

Com essa busca por adesão ao universo de sentido da esfera judicial, como 

já tivemos oportunidade de mencionar, colabora um conjunto de fatores que compõe, não só a 

imagem das personagens incorporadas, como também os objetos por elas utilizados, os 

símbolos que mobilizam e a própria cenografia que as cerca, tudo destinado ao ajustamento 

das condutas dos sujeitos envolvidos, até mesmo de forma inconsciente. 

Nesse desiderato, notadamente em meio ao discurso judicial, em muito 

contribui, também, o que “os antigos designavam pelo termo ethos”, que pode significar “a 

construção de uma imagem de si destinada a garantir o sucesso do empreendimento oratório” 

(AMOSSY et al., 2014, p. 10), ou seja, “os traços de caráter que o orador deve mostrar ao 

auditório (pouco importando sua sinceridade) para causar boa impressão” (BARTHES7, 1970, 

p. 315, apud AMOSSY et al., 2014, p.10). 

Ao tratar dessa construção de uma imagem de si, boa parte dos autores 

reunidos em obra coordenada por Amossy (2014), dentre eles Eggs8, nos remete à retórica 

aristotélica, em que o ethos “‘constitui praticamente a mais importante’ das três provas 

engendradas pelo discurso” (AMOSSY et al., 2014, p.29). Afinal, em Aristóteles (2012), de 

fato, as tais provas de persuasão que o discurso fornece são mesmo de três espécies, sendo 

que “umas residem no caráter moral do orador; outras, no modo como se dispõe o ouvinte; e 

outras, no próprio discurso, pelo que este demonstra ou parece demonstrar” (ARISTÓTELES, 

2012, p. 13), ou seja, o ethos, relacionado ao “caráter moral do orador”, o pathos, ao “modo 

como se dispõe o ouvinte”, e o logos, ao “próprio discurso, pelo que este demonstra”. 

Ao mobilizar-se o ethos, pois, com a finalidade de persuadir, como 

geralmente ocorre em uma representação judiciária, busca-se convencer o auditório, sob o 

                                                   
7 BARTHES, Roland. “L’ancienne rhétorique. Aide-mémoire”. In: Communications, n. 16, 1970. 
8 EGGS, Ekkehard. Ethos aristotélico, convicção e pragmática moderna. Capítulo 1. In: AMOSSY, Ruth. 
Imagens de si no discurso: a construção do ethos./ Ruth Amossy (org.). – 2. ed., 2ª reimpressão. – São Paulo: 
Contexto, 2014. 
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ponto de vista da teoria aristotélica, a partir do caráter do orador, visando, em última análise, 

transmitir aos destinatários do discurso uma imagem de alguém digno de fé. 

Por outro lado, quando a pretendida persuasão se fia no pathos, ou seja, na 

disposição dos ouvintes, o que se busca é emocioná-los por meio do discurso, tendo em vista 

que os juízos emitidos pelos seres humanos geralmente se pautam por sentimentos, a exemplo 

da tristeza, da alegria, do amor e do ódio. 

Já o intento persuasivo norteado pelo logos, esse reclama a demonstração, 

também por via do discurso, da verdade ou do que parece verdade, a respeito do que se busca 

convencer em cada caso particular, ou seja, o termo logos pode significar “tanto raciocínio 

como discurso, referindo-se mais propriamente aqui à vertente lógica do discurso persuasivo” 

(ARISTÓTELES, 2012, p. 14). 

Ademais, além das mencionadas provas de persuasão, o discurso também 

comporta, segundo Aristóteles (2012), outros três elementos: o orador, o assunto e o ouvinte, 

sendo que aqui, na presente dissertação, associamos ao orador os indivíduos que 

desempenham as representações judiciárias, ao assunto as representações em si, e ao ouvinte 

os observadores, ou seja, os destinatários finais da manifestação de teor judicial. 

Assim, considerando-se que “o fim do discurso refere-se |...| ao ouvinte” (p. 

22), aqui representado não apenas pelo mero espectador, que avalia o talento de quem se 

manifesta, mas também pelo juiz, a quem incumbe julgar as questões submetidas a exame, e, 

ainda, tendo em vista que o ato de “predispor o auditório de uma determinada maneira é mais 

vantajoso nos processos judiciais” (p. 84), interessam-nos, exclusivamente e de um modo 

específico, o ethos e o pathos. 

Não queremos dizer com isso, de forma alguma, que ignoramos a 

importância do logos para o poder de persuasão no discurso judicial, ou a sua evidente 

contribuição para a teoria da argumentação jurídica. Ao contrário, reconhecemos a 

conveniência em “saber que o assunto sobre o qual se vai falar ou raciocinar |...| tem 

necessariamente de contar com argumentos pertinentes” (p. 144), sem os quais, inclusive, não 

haveria sequer o substrato de onde retirar uma conclusão sensata. 

Todavia, como o foco da presente dissertação está voltado, exclusivamente, 

repita-se, para a construção da imagem de si dos participantes da cena enunciativa judicial, ou 

melhor, para os papéis que eles desempenham no âmbito da Justiça, servem ao nosso 

propósito, de modo bastante específico e satisfatório, sob a óptica da metáfora teatral, a 



29 
 

caracterização de tais indivíduos e os sentimentos que os seus caracteres distintivos podem 

provocar naqueles que os observam. 

Obviamente que, dentre tais características distintivas, encontram-se 

também os caracteres oratórios de quem enuncia, o que Amossy denomina de “imagem 

produzida pelo discurso” (AMOSSY et al., 2014, p. 18), que deve ser distinguida dos 

caracteres reais do orador. Ou seja, é natural que os enunciadores forenses se distingam dos 

demais participantes da cena enunciativa por meio dos seus ethé discursivos, por intermédio 

das suas competências discursivas. 

Em outras palavras, a recomendada distinção entre os caracteres reais e 

oratórios parece-nos derivar da evidência de que, assim como é factível a mobilização de um 

“ethos mentiroso”, pode o indivíduo, a depender de como se manifesta, passar-se por alguém 

que não é, ou, de igual modo, deixar de demonstrar o que é de fato e, ainda assim, continuar a 

sê-lo, ocultando-se atrás de um discurso. Afinal, considerando-se que o ethos se mostra 

também através das práticas discursivas, é possível que o orador, além do traje que veste e da 

postura que assume, adote um determinado estilo em suas manifestações, com a mesma 

intenção de impressionar os seus observadores, dos quais espera obter, como consequência, a 

almejada adesão ao universo de sentido por ele revelado. 

Mais uma vez, como o foco deste trabalho não incide sobre a teoria 

argumentativa, a noção de ethos aqui empregada segue a linha de Maingueneau, que não 

apresenta “sequencialidade de tipo argumentativo |...| [assim como não se inscreve] em 

situações de argumentação” (AMOSSY et al., 2014, p.69). Trata-se, a rigor, do ethos que nos 

permite apenas “refletir sobre o processo mais geral da adesão de sujeitos a certa posição 

discursiva” (p.69), ou seja, “o ethos que se desdobra no registro do ‘mostrado’ e, 

eventualmente, no do ‘dito’” (p.69). 

A propósito, é preciso reconhecer que, quando ligado ao ato da enunciação, 

é possível que os interagentes, na construção do ethos de quem enuncia, recorram às já 

mencionadas impressões prévias a seu respeito, motivo pelo qual nos parece “necessário 

estabelecer uma primeira distinção entre ethos discursivo e ethos pré-discursivo” (p. 71). 

Quanto ao ethos discursivo, Maingueneau o associa à versão aristotélica, 

segundo a qual “a prova pelo ethos consiste em causar boa impressão pela forma como se 

constrói o discurso, a dar uma imagem de si capaz de convencer o auditório, ganhando sua 

confiança.” (MOTTA et al., 2015, p. 13). Em relação ao ethos pré-discursivo, ainda que os 

observadores não disponham de informações sobre quem se manifesta, a eles é dado 
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enquadrar tal manifestação em determinado gênero discursivo “ou |...| em certo 

posicionamento ideológico” (AMOSSY et al., 2014, p. 71), o que os permite obter alguma 

noção a respeito daquele que enuncia. 

A reformulação do ethos proposta por Maingueneau dá-se no sentido de que 

qualquer discurso, “mesmo que a negue, possui uma vocalidade específica, que permite 

relacioná-lo a uma fonte enunciativa, por meio de um tom que indica quem o disse” 

(AMOSSY et al., 2014, p. 72), um “corpo do enunciador”, que se determina por meio da 

mencionada “vocalidade”, ou seja, uma “instância subjetiva encarnada que exerce o papel de 

fiador” (p. 72), “fiador” este que, por sua vez, é representado por meio da imagem que os 

destinatários do discurso projetam em relação àquele que enuncia. 

Para Maingueneau, a referida instância subjetiva, em regra manifestada no 

discurso, não se concebe apenas como um estatuto associado a uma cena genérica ou a uma 

cenografia, como a associação que se faz, no discurso jurídico, entre a figura do magistrado e 

uma sessão de julgamento solene, por exemplo. Mais do que isso, entende que é possível 

estabelecer correspondência entre “uma ‘voz’ indissociável de um corpo enunciante 

historicamente especificado” (MOTTA et al., 2015, p. 17). 

Nesse ponto, no tocante a essa “voz” que Maingueneau associa a “um corpo 

enunciante historicamente especificado”, tratamos aqui, brevemente, das possíveis 

regularidades que definem o gênero discursivo judicial, das marcas de inscrição dos 

enunciadores forenses, ou, ainda, da posição que a eles é outorgada para se destacar a relação 

que mantêm, em regra, com determinados saber e dizer. 

Como já tivemos oportunidade de antecipar, a título de uma melhor 

distinção dos sinais que podem contribuir para a identificação dos que se manifestam na 

esfera judicial, concebemos o discurso jurídico como aquele composto, em regra, por uma 

linguagem técnica, destinada ao exercício de um poder, o de dizer o direito, e à afirmação de 

uma ideologia, como a que pauta a vida social pelo Direito, e diz que o verdureiro 

Crainquebille, apesar de fazer jus aos seus quatorze sous, deve circular com a sua carrocinha e 

não obstaculizar o trânsito e perturbar a ordem. 

Entendemos ainda, a partir de Bittar (2015), para quem haveria determinado 

condicionamento e especialização do discurso jurídico, que há também certa predisposição do 

enunciador forense para o rebuscamento da sua linguagem, com vistas a influenciar os 

espectadores, em cujos espíritos ambiciona incutir a ideia de que estariam diante de um orador 

digno de fé. 
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Dita inclinação ao rebuscamento da linguagem, ao passo em que pode nos 

remeter à Grécia Antiga, onde a eloquência figurava como um dos atributos do bom orador, 

alude também, especificamente na realidade brasileira, à memória do bacharel em Direito 

oitocentista, tal qual reavivada por Alberto Venâncio Filho, que o descreve como aquele 

sujeito originário de um ensino “de caráter eminentemente literário e retórico” (VENÂNCIO 

FILHO, 2011, p. 270) 

Em suas reflexões de cunho histórico, com as quais procura entender a 

origem dos cursos de Direito no Brasil, o autor nos faz relembrar de figuras ilustres e de 

grande influência no cenário cultural brasileiro, conforme se vê abaixo (VENÂNCIO FILHO, 

2011, p. 133): 

 

Se se quiser examinar uma geração acadêmica, pode-se escolher a geração 
que passa pela Faculdade de Direito de São Paulo no período de 1866 a 
1870, uma das mais ilustres a assinalar, nela havendo figuras que se 
destacariam na vida jurídica, na política, nas letras, como, entre outros, Rui 
Barbosa, Joaquim Nabuco, Castro Alves, Rodrigues Alves, Afonso Pena. 

 

Ainda segundo Venâncio Filho, “ser estudante de Direito era, pois, 

sobretudo, |...| fazer literatura, especialmente a poesia, consagrar-se ao teatro, ser bom orador, 

participar dos grêmios literários” (p. 136) etc. Ou seja, a construção da figura do bacharel em 

Direito no imaginário popular brasileiro, em sua origem, vincula-se a expoentes da literatura e 

grandes oradores, a exemplo de Tobias Barreto, Sílvio Romero, Graça Aranha, dentre outros. 

Logo, considerando-se que a representação do profissional do Direito, pelo 

menos no Brasil, e em sua origem, costumava ser vinculada a reconhecidos homens das 

Letras, cujo brilhantismo da oratória e da escrita nos parece inquestionável – inclusive como 

provam as suas respectivas biografias -, acreditamos poder associar, sem a pretensão de se 

estabelecer uma verdade inconteste, a tendência ao rebuscamento da linguagem dos bacharéis, 

ainda hoje, à influência que os cursos de Direito certamente receberam de tais figuras ilustres. 

Portanto, admitindo-se, por um lado, que um dos propósitos da enunciação 

judicial é a formação, no espírito do enunciatário, de um juízo valorativo acerca da tese 

sustentada, e que a forma como se constrói o discurso pode influenciar na impressão que o 

auditório faz do orador, acreditamos, por outro, que o condicionamento e a especialização da 

linguagem dos enunciadores forenses surge como algo quase que inerente a sua prática 

cotidiana. 
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Assim, não obstante a algumas críticas manifestadas em relação a esse 

rebuscamento da linguagem dos falantes da comunidade jurídica, o que aqui nos interessa, de 

um modo bastante específico, é apenas a possibilidade de identificação de tal característica no 

contexto da obra literária, ou seja, em meio à cena de enunciação de teor judicial, como uma 

das marcas de representação do judiciário. 

Ademais, com base em algumas referências históricas, sejam as de períodos 

mais remotos, como a Grécia antiga, seja no Brasil oitocentista, é possível crer que, dentre as 

qualidades atribuídas aos indivíduos historicamente legitimados para o ato da enunciação 

judicial, especialmente no que se refere à capacidade de influenciar o posicionamento do 

julgador, a eloquência goza, ainda hoje, de significativa importância. 

Dita evidência permite-nos supor que alguns enunciadores forenses, quando 

imbuídos do desejo de exercitar as suas habilidades discursivas, e sob o pretexto da persuasão, 

terminam optando, na construção dos seus discursos, pela utilização de um linguajar mais 

rebuscado. Aliás, cremos que a própria construção do “eu social”9 por uma parcela desses 

mesmos enunciadores também costuma se operar com pompa e circunstância. 

A propósito, em se tratando de papéis sociais, Peter Berger e Thomas 

Luckmann (2012) entendem que “as origens de qualquer ordem institucional consistem na 

tipificação dos desempenhos de um indivíduo” (BERGER; LUCKMANN, 2012, p. 97), isto 

é, acreditam possível a identificação não só daquele que atua de determinada maneira, a 

exemplo do enunciador forense com a sua linguagem peculiar, como também o tipo de 

atuação, que se tem como executável por qualquer indivíduo ao qual se possa imputar aquela 

maneira de atuar. 

Aliás, segundo os referidos autores (p. 98, itálico no original): 

 

A tipificação das formas de ação requer haver nestas um sentido objetivo, 
que por sua vez exige uma objetivação linguística. Isto é, haverá um 
vocabulário que se refere a estas formas de ação |...| Em princípio, portanto, 
uma ação e seu sentido podem ser apreendidos à parte dos desempenhos 
individuais dela e dos variáveis processo subjetivos que a eles se associam. 
O indivíduo e o outro podem ser compreendidos como executantes de ações 
objetivas, geralmente conhecidas, que são recorrentes e repetíveis por 
qualquer ator do tipo adequado. 

 

                                                   
9 Segmento da personalidade que se objetiva em termos de tipificações socialmente válidas. O “eu social”, na 
visão de Berger e Luckmann, na obra A construção social da realidade, é subjetivamente experimentado como 
distinto do eu em sua totalidade, chegando mesmo a defrontar-se com este. BERGER, Peter L. A construção 
social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento |por| Peter L. Berger |e| Thomas Luckmann. 34. ed.; 
tradução de Floriano de Souza Fernandes. Petrópolis, Vozes, 2012. 
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Dito isso, ou melhor, estabelecidos os parâmetros para a identificação das 

representações judiciárias, da imagem de si construída pelos enunciadores forenses, não 

apenas por meio das suas posturas, modos de agir, vestes, insígnias e demais símbolos 

mobilizados, como também, e em especial, pelo discurso de que se utilizam em suas 

manifestações, prossegue a presente análise com a descrição das personagens que compõem 

as cenas de enunciação de teor judicial. 

Para tanto, traçam-se os perfis de alguns membros da comunidade jurídica, 

especificamente daqueles mais evidenciados na cena de enunciação aqui analisada, ou seja, 

em se tratando basicamente de uma audiência em uma corte correcional, por óbvio que se 

destacam as figuras do juiz e do advogado, sem prejuízo do agente de polícia, que comumente 

assume a função de preservar a ordem em tais ambientes judiciários e que, no conto, encontra-

se diretamente envolvido com o próprio fato submetido a julgamento. 

Logo, busca-se identificar, por meio de tais descrições, a identidade social 

que historicamente é atribuída a cada sujeito que promove a sua respectiva representação, o 

que em regra se faz em compatibilidade com a ambiência que não só envolve como também 

constrói o próprio discurso que cada personalidade mobiliza. 
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1.1. Papéis desempenhados 

 

1.1.1. O magistrado 

 

Joseph Campbell (1991) afirma que “quando um juiz adentra o recinto de 

um tribunal e todos se levantam, não estão se levantando para o indivíduo, mas para a toga 

que ele veste e para o papel que ele vai desempenhar” (CAMPBELL, 1991, p. 31). De fato, na 

representação do seu papel social, é comum que o magistrado mobilize, além das suas 

competências pessoais, objetos e símbolos que prontamente o identifica e o distingue dos 

demais participantes da cena em que se apresenta. 

O motivo para o acentuado empenho por destacar-se o juiz dos demais 

envolvidos em um evento judiciário, na visão de Francesco Carnelutti, pode ser encarado sob 

o ponto de vista da semântica, afinal, conforme o seu entendimento, “a linguagem dos juristas 

celebra o juiz com uma palavra” (CARNELUTTI, 2009, p. 26). 

Melhor dizendo, para uma compreensão mais precisa de tal raciocínio, é 

preciso conceber que, dentre os presentes em uma cena de enunciação judicial, aqueles que se 

manifestam diretamente, isto é, os que se dirigem ao juiz e com ele interagem, são 

costumeiramente denominados de partes, os quais, conforme exemplifica o próprio Carnelutti 

(2009), podem ser os sujeitos de um contrato, ou seja, vendedor e comprador, os de uma 

demanda, como o credor e o devedor, e os do contraditório, leia-se: no processo civil, 

advogados do autor e do réu, e no processo penal, o advogado de defesa e o promotor de 

justiça, por exemplo. 

Portanto, denominam-se de partes os presentes em uma cena de enunciação 

judicial justamente por eles se encontrarem divididos, ou seja, por ocuparem polos distintos e, 

em regra, opostos na relação jurídica que os envolve. Isso significa, por exemplo, que em uma 

demanda judicial qualquer, enquanto um credor persegue a satisfação do seu crédito, cabe ao 

devedor externar os motivos para não o ter satisfeito. O mesmo em relação ao processo penal, 

em que o Promotor de Justiça acusa, enquanto o advogado ou o membro da Defensoria 

Pública exercita a defesa do réu. 

Essa polarização, simples de compreender quanto à justificação do uso do 

termo “parte”, assume maior grau de complexidade sob a ótica de Francesco Carnelutti 

(2009), para quem o significado de “parte”, inclusive no mesmo contexto referido acima, deve 

ser encarado de maneira mais aprofundada. Segundo ele, 
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|...| na parte convergem o ser e o não ser; cada parte é ela mesma e não é a 
outra parte. Mas, se é assim, todas as coisas e todos os homens são partes; 
uma rosa é uma rosa e não uma violeta; um cavalo é um cavalo e não um 
boi; eu sou eu e não sou você. E este descobrimento de ser o homem não 
outra coisa que uma parte tem inestimável valor; por isso, os filósofos 
deveriam dar maior crédito à linguagem dos juristas e prestar-lhes maior 
atenção. 
Assim, pois, se aqueles que estão perante o juiz para serem julgados são 
partes, quer dizer que o juiz não é parte. Com efeito, os juristas dizem que o 
juiz está super partes; por isso, o juiz está no alto e o imputado embaixo, por 
baixo dele; um na cela, outro sobre a cátedra. |...| O juiz, todavia, é também 
um homem; se é um homem, ele também é uma parte. Isto, de ser ao mesmo 
tempo parte e não parte, constitui a contradição na qual se debate o conceito 
de juiz. Isto, de ser o juiz um homem e de dever ser mais que um homem, 
constitui seu drama. (CARNELUTTI, 2009, p.27) 

 

Por certo, em razão desse drama do juiz, de ser “um homem e de dever ser 

mais que um homem” (CARNELUTTI, 2009, p. 26), ou seja, de assumir o papel social de 

autoridade a quem compete, em nome do Estado, administrar a justiça, é que o seu 

posicionamento tende a se destacar em relação ao dos demais participantes de uma mesma 

cena de enunciação judicial. 

Com efeito, não se recomenda que o juiz, enquanto instrumento para o 

exercício da função jurisdicional, embora seja homem e, portanto, parte, se posicione no 

mesmo patamar daqueles que irá julgar. Aliás, dita recomendação, antes de ser um mero 

privilégio ou, aos olhos de alguns, um simples capricho, se afigura, a rigor, como uma 

necessidade, tendo em vista que ao magistrado incumbe decidir, dada a sua investidura no 

cargo judicante, a qual dos polos da relação jurídica será atribuída maior razão. 

Em outras palavras, é preciso conferir aos juízes, ainda que simbolicamente, 

um lugar distinto, destacado e de certo modo distante das demais partes, sobretudo para que 

não haja sequer a impressão de que ele estaria em situação de igualdade ou, pior ainda, 

tendente a se posicionar, de forma antecipada, favoravelmente a qualquer dos polos da relação 

conflituosa levada a sua apreciação e julgamento. 

A figura do juiz e toda a sua simbologia no referido contexto, portanto, é tão 

necessária quanto a própria existência de regras jurídicas para a manutenção de uma 

convivência social harmônica, afinal, como pode haver dúvidas quanto à interpretação e a 

correta aplicação, ou mesmo a insubordinação de alguns membros da sociedade aos preceitos 
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normativos, o magistrado, em substituição à autotutela10, e como representação direta do 

poder estatal, assume o dever de solucionar eventuais conflitos de interesses, uma vez que a 

ele incumbe julgar. 

Tal função judicante, segundo Mário Guimarães, “é tão antiga como a 

própria sociedade [, pois,] em todo aglomerado humano, por primitivo que seja, o choque de 

paixões e de interesses provoca desavenças que hão de se dirimir por alguém [, e] esse alguém 

será o juiz” (GUIMARÃES, 1958, p. 19). Prossegue ainda o referido autor dizendo que “na 

família - forma rudimentar de coletividade, juiz é o pai. No clã, é o chefe, em cujas mãos se 

concentram, habitualmente, todos os poderes: é o rei, o general, o sacerdote, o legislador” (p. 

19). 

De fato, em alguns momentos da história, o que hoje representa os juízes e 

os tribunais confundia-se com a figura de líderes espirituais e com instituições religiosas, 

como se percebe em determinadas tribos ou no período da santa inquisição. Com o tempo, no 

aperfeiçoamento do cargo, a figura do juiz passa a adquirir prestígio e uma maior autoridade e 

autonomia, acentuando-se ainda mais a sua representatividade, inclusive por meio de 

elementos distintivos, como o título, a toga e as demais insígnias. 

Dita autonomia do juiz, tal qual a do Judiciário em relação aos demais 

poderes, representa, no dizer de Guimarães, “indeclinável garantia dos direitos dos cidadãos, 

sem a qual não é possível o florescimento da vida democrática e assinala um marco avançado 

na evolução jurídica dos povos” (GUIMARÃES, 1958, p. 48). Aliás, a partir do final do 

século XX, ou melhor, desde a expansão do Judiciário empreendida após a Segunda Guerra 

Mundial, sobretudo em razão das constituições promulgadas na contemporaneidade, o juiz, 

assim como os tribunais, passa a despontar como figura proeminente nos Estados 

democráticos de Direito. 

E para uma melhor compreensão desse fenômeno de proeminência da figura 

do magistrado, sobretudo no imaginário popular, recorremos mais uma vez a Guimarães 

(1958), para quem o juiz, em relação ao direito, “não só o declara como ordena, na execução 

[deste], o que for necessário a tornar efetiva a tutela jurídica” (p. 34). Ou seja, é indispensável, 

para se dotar de eficácia o direito declarado, associar a figura de quem o declara ao poder, não 

só o de dizer a lei, mas também o de interpretá-la conforme o caso e, acima de tudo, o de 

impor a execução de tais normas. 

                                                   
10 Houve tempo em que o indivíduo que tivesse um interesse seu contrariado, utilizava-se da força para impô-lo a 
quem o contrariasse. É a conhecida lei do mais forte, ou melhor, a “justiça do mais forte sobre o mais fraco”. 
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Além do mais, nesse intento de se promover a administração da justiça, 

conforme já observado acima, deve a imagem do juiz ser associada também à noção de 

imparcialidade, motivo pelo qual entendemos como bastante apropriada a mobilização de 

certos elementos, atrelados à figura do juiz, para simbolizar, perante os demais participantes 

da cena enunciativa, não só o necessário poder para a imposição das suas decisões, como 

também o indispensável distanciamento em relação às demais partes, de modo a evitar 

qualquer sensação de que ele estaria mais inclinado a favorecer, previamente, qualquer uma 

delas. 

Não que as convicções morais do magistrado não possam influenciar nas 

suas decisões. Antes, a circunspecção e a austeridade comumente exigidas para o exercício do 

cargo, em regra evidenciadas por meio da toga e do assento elevado, devem servir justamente 

para reforçar a liberdade de afirmação de tais posicionamentos, inclusive de modo 

contundente e enérgico. 

Portanto, toda a simbologia atrelada à figura do magistrado, segundo 

Antoine Garapon, ao invés da compreensão por parte daqueles que a observam, visa à 

percepção instantânea do observado, haja vista que o “exorcismo da violência coletiva, bem 

como a memória viva da tradição que o cenário ritual do processo expressa não são 

compreendidos, mas, sim, percebidos” (GARAPON, 1999, p. 195). 

No mencionado rito do processo, pois, a figura central do magistrado se 

mostra através de algumas representações simbólicas e honrarias, que visam a assegurar a 

força e a eficácia no desempenho das próprias atribuições do cargo. Ditas honrarias, inclusive, 

têm as suas origens atreladas à Roma antiga, conforme nos demonstra Carlos Alexandre 

Böttcher (2011), ao trazer o exemplo das figuras dos magistrados da República de Roma, 

dentre as quais a do pretor, que se distinguia “dos demais cidadãos romanos pela utilização de 

determinadas insígnias, cuja origem remonta à realeza” (BÖTTCHER, 2011, p. 67). Segundo 

ele, 

 

Como distintivos da realeza, havia a veste de púrpura (trabea ou toga picta), 
o cetro (scipio), o trono (solium) e o carro dourado (currus), todos já 
próprios das monarquias gregas e comuns à simbologia de Júpiter (a purpura 
regum corresponde ao fulgor do deus e o cetro ao raio). A coroa de louro ou 
de ouro, que cobre a cabeça do soberano, indica sua qualidade de sacerdote. 
|...| 
As três mais importantes insígnias e direitos honoríficos, que serviam para 
caracterizar os magistrados perante os cidadãos comuns eram: os fasces de 
varas com as machadinhas (fasces); a púrpura da toga (toga praetexta) e a 
cadeira de magistrado (sell curulis). (p. 67) 
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Böttcher segue detalhando, em sua pesquisa, cada uma das insígnias que 

menciona e o que elas simbolizam, a exemplo das “varas e machadinhas reunidas em feixes 

(fasces) |...| [,] expressão sensível do imperium dos magistrados |...| [e] direito de receber 

obediência e coagir a ela o cidadão renitente (coercitivo), até a morte” (p. 69). Em suma, 

trata-se de costumes, de tradições seculares, ainda hoje mantidas, a exemplo da toga e do 

assento privilegiado conferido aos juízes, que, ao mesmo tempo em que os distinguem dos 

demais envolvidos na cena judicial, servem para lembrá-los do seu compromisso de julgar em 

conformidade com o ordenamento jurídico. 

Com efeito, tal qual assinala Carnelutti, a distinção da figura do magistrado 

envolve também um aspecto semântico, como claramente se depreende da própria etimologia 

das palavras magister e magistratus, as quais, “segundo grande parte dos etimologistas, 

derivam de magis (‘mais’)” (BÖTTCHER, 2011, p. 20), ao referir-se àqueles que devem ter 

“mais” diligência e “mais” solicitude em relação às coisas públicas do que os demais 

cidadãos. 

Nesse sentido, Böttcher (2011, p. 26), em transcrição do verbete 

magistratus, colhido da obra De verborum significatu de Festo, assim nos ensina: 

 

|...| magistri são denominados não só os doutores das artes, mas também das 
aldeias, das sociedades, dos lugarejos, dos colégios, dos cavaleiros, porque 
todos esses podem mais (magis) do que os outros; de onde também [deriva] 
o termo magistratus, que pelos imperia são mais potentes do que os 
privados; essa palavra é conhecida por dois significados: pois ou revela a 
própria pessoa, como quando dizemos o magistrado ordenou, ou o seu cargo 
(honor), como quando se diz a magistratura (magistratus) foi entregue a 
Tício. 

 

Ainda segundo Böttcher, “as fontes |...| trazem elementos característicos do 

magistratus, de modo a individuá-lo e distingui-lo dos demais cidadãos romanos” 

(BÖTTCHER, 2011, p. 27), porquanto o próprio direito à magistratura, na antiga Roma, 

previa impedimentos absolutos e relativos para a assunção do cargo. Afinal, a investidura no 

cargo de magistrado era vedada aos que não tinham os seus direitos políticos assegurados, 

como as mulheres, os estrangeiros e obviamente os escravos. O mesmo ocorria em relação aos 

cidadãos sem direito ao voto, trabalhadores manuais e assalariados, uma vez que “o trabalho 

manual e assalariado era visto como sordidus e illiberalis (indigno) de um cidadão livre e por 

isso era incompatível com a dignitas da Magistratura e ensejava a recusa da candidatura” (p. 

36). 
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Ainda hoje, embora não conservada boa parte dos mencionados 

impedimentos, a investidura no cargo de juiz reserva-se a poucos, ou seja, apenas àqueles 

nomeados mediante concurso público de provas e títulos, cuja concorrência visa a selecioná-

los, dentre muitos, e tomá-los como os mais preparados para o exercício da função 

jurisdicional. E apesar de haver espaço para questionamentos quanto à precisão do referido 

método seletivo - e será assim, em verdade, quanto a qualquer metodologia -, o que não se 

discute, hodiernamente, é o fato de o concurso público afigurar-se como expediente dos mais 

democráticos para a distinção que a carreira na magistratura reclama. 

Os magistrados, após destacados em uma seleção dentre uma enormidade de 

outros concorrentes, assumem de fato uma posição ainda hoje envolvida em uma aura de 

prestígio e poder, notadamente em razão da legitimidade que se lhes confere para agirem em 

nome do Estado, por meio de decisões que impactam diretamente na vida e nos direitos dos 

demais cidadãos, a quem estão autorizados a punir, caso assim o preveja o ordenamento 

jurídico. 

Portanto, investido na função que lhe confia o Estado, o juiz não conta 

apenas com o poder e a violência simbólica que tal investidura lhe confere, mas também com 

a força física a que a máquina estatal recorre para fazer valer o império das leis. Assim, caso 

não respeitada a simbologia da qual se serve em sua representação, restará ao magistrado 

socorrer-se à espada empunhada em uma das mãos da justiça, sem a qual o Direito se torna 

impotente. 

E é justamente para equilibrar a força com que o magistrado lança mão à 

espada que existe a figura do advogado, a quem incumbe auxiliar o juiz na formação do 

convencimento, “fazendo o que o seu cliente em pessoa não poderia, por míngua de saber, 

experiência ou aptidão” (BARBOSA, 2002, p. 42), personagem de cujo papel tratamos no 

subtópico a seguir. 
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1.1.2. O advogado 

 

Assim como partimos dos conceitos de magister e magistratus ao tratarmos 

do juiz, tecendo comentários a respeito da etimologia dessas palavras e das suas 

representações simbólicas e honrarias, referimo-nos ao termo advocatio, como concebido na 

antiga Roma, para delinearmos a figura do advogado, “termo técnico inequívoco para 

designar o apelativo (nome comum aos indivíduos de uma classe) derivado de advocare: o 

ofício, o exercício de advogar ou patrocinar causas” (MADEIRA, 2002, p. 20). 

Tal qual ocorria em relação ao cargo do magistratus, a capacidade 

postulatória do advocatus11 era prevista nos editos emitidos pelos pretores romanos, que, além 

de atribuí-la ao próprio titular do direito subjetivo ou ao seu amicus (parente, afim, tutor ou 

curador), assim o fazia em relação àqueles que vinham a juízo necessario officio (p. 22), ou 

melhor, os que exerciam a advocacia. 

Afora os legitimados acima, havia também a possibilidade de nomeação de 

advocatus pelo próprio magistratus, ou seja, ex officio, em favor dos que ainda não 

dispunham de patrono12 constituído. Assim, segundo Maciel França Madeira (2002, p. 25), 

“|...| advocatio: uma atividade postulatória - desiderium exponere, exercida profissionalmente 

por alguém perante autoridade jurisdicional - qui praeest iurisdictioni, a pedido do 

interessado ou do magistrado”. 

A rigor, conforme Paulo Lôbo, “a advocacia, como defesa de pessoas, 

direitos, bens e interesses, teria nascido no terceiro milênio antes de Cristo, na Suméria, se 

forem considerados apenas dados históricos mais remotos, conhecidos e comprovados” 

(LÔBO, 2016, p. 19). Tanto é assim que se extrai do Código de Manu passagem em que 

“sábios em leis poderiam ministrar argumentos e fundamentos para quem necessitasse 

defender-se perante autoridades e tribunais” (p. 19), fragmento que expõe uma das 

características fundamentais na representação judiciária do advogado, a saber, a habilidade 

para a argumentação. 

Aliás, diferentemente do processo de construção da imagem do magistrado, 

a cujas competências pessoais comumente se somam elementos como a toga e outras insígnias 

- em decorrência da própria investidura em um cargo que simboliza a atuação do Estado -, a 

                                                   
11 Para Carnelutti, a denominação advocatus, isto é, vocatus ad, soa como um grito, um pedido de ajuda, um 
chamado por socorro (CARNELUTTI, 2009: p. 21) 
12 Ainda segundo Carnelutti (2009), “a derivação de patrono, da palavra pater, projeta sobre a relação a luz da 
fraternidade” (p.21). 
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caracterização do advogado, embora atrelada nos dias atuais à utilização quase que religiosa 

do terno, em regra se associa muito mais ao poder de persuasão por meio de palavras. 

Nesse sentido, inclusive, colhe-se a afirmação de que estaria “na Grécia 

antiga, especialmente em Atenas, o berço da advocacia, onde a defesa dos interesses das 

partes, por grandes oradores como Demóstenes, Péricles, Isócrates, se generalizou e se 

difundiu” (ROSSI, 1990, p. 16 apud LÔBO, 2016, p. 19). 

Para se ter uma ideia mais precisa, Jürgen Habermas (2003), em sua 

investigação acerca da mudança estrutural da esfera pública, retrata uma sociedade grega onde 

a legitimidade para a deliberação, sobretudo a respeito das leis e da política, dependia, 

essencialmente, da aptidão do homem grego para destacar-se em uma conversação, sobretudo 

quando envolvida uma disputa com os seus pares. Nesse sentido, 

 

Só à luz da esfera pública é que aquilo que é consegue aparecer, tudo se 
torna visível a todos. Na conversação dos cidadãos entre si é que as coisas se 
verbalizam e se configuram; na disputa dos pares entre si, os melhores se 
destacam e conquistam a sua essência: a imortalidade da fama. 
(HABERMAS, 2003, p. 16) 

 

Em introdução à Retórica de Aristóteles, na publicação feita pelo Centro de 

Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, estabelece-se uma clara relação entre as 

faculdades orais de comunicação e o exercício de defesa perante júris populares e tribunais, o 

que aqui tomamos como indícios da capacidade postulatória, típica dos advogados. A esse 

respeito, vale a transcrição: 

 

Por volta de 485 a.C., dois tiranos sicilianos, Gélon e Híeron, povoaram 
Siracusa e distribuíram terras pelos mercenários à custa de deportações, 
transferências de população e expropriações. Quando foram destronados por 
efeito de uma sublevação democrática, a reposição da ordem levou o povo à 
instauração de inúmeros processos que mobilizaram grandes júris populares 
e obrigaram os intervenientes a se socorrerem das suas faculdades orais de 
comunicação. Tal necessidade rapidamente inspirou a criação de uma arte 
que pudesse ser ensinada nas escolas e habilitasse os cidadãos a defenderem 
as suas causas e lutarem pelos seus direitos. (ARISTÓTELES, 2012, xvi) 

 

De fato, as versões embrionárias da figura que hoje reconhecemos como 

advogado, a partir dos mencionados marcos históricos, geralmente se associa àqueles sujeitos 

mais experientes com as leis, assim como a sua capacidade de pronunciamento correto das 

fórmulas previstas para a aplicação das normas e, em alguns casos, “a uma assistência nos 

petrechos ritualísticos” (MADEIRA, 2002, p. 32). 
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É de se notar, também, que a representação judiciária do advogado, em 

regra, vincula-se diretamente à figura do autor ou do réu, a quem deve prestar assistência. A 

esse respeito, inclusive, Carnelutti afirma que “as pessoas supõem o advogado como um 

técnico, ao qual se pede uma obra, pois quem a solicita não seria capaz de realizar por si” 

(CARNELUTTI, 2009, p. 21). 

Tanto é assim que ainda em Roma, na República, identifica-se outra 

vertente de atuação relacionada ao papel do advogado, a saber, o jurisconsulto, a quem 

incumbia, além de conhecer o Direito, auxiliar aquele que solicita ajuda na causa, atuando, 

inclusive, diretamente com o magistrado, dadas as extremas sutilezas exigidas das partes no 

cumprimento das formalidades. Nesse sentido, segundo Madeira (2002, p. 32) 

 

|...| surgirá uma segunda espécie de advogado |...| É o jurisconsulto, 
exercendo uma atividade chamada mais tarde, por Cícero, de agere, no 
âmbito do novo sistema processual per formulas. É que as ações da lei se 
tornaram odiosas devido à extrema sutileza que exigiam das partes no 
cumprimento de fatais formalidades. 

 

Carnelutti, ao tratar daquilo que ele intitula as misérias do processo penal, 

afirma que “o preso é, essencialmente, um necessitado |...| [e] o único remédio, para ele, é a 

amizade. As pessoas não sabem, e nem sequer o sabem os juristas, que o que se pede ao 

advogado é a esmola da amizade, antes de qualquer outra coisa” (CARNELUTTI, 2009, p 

21). 

Para melhor compreender a intenção de Carnelutti ao se posicionar de tal 

maneira, é preciso contextualizar o seu pensamento, que decorre do fato de ele próprio, 

Carnelutti, ter recebido de presente de um amigo que julgava ser “um dos melhores 

advogados em Milão” (p. 21) um desenho feito a lápis pelo pintor Giuseppe Mentessi13, que 

retratava as mãos algemadas de um preso, sendo que uma delas espalmada, como quem pede 

esmola. Para Carnelutti (2009), a psicologia do preso, relativamente à figura do advogado, de 

quem demanda caridade, estaria toda no referido quadro, sobretudo se considerarmos que as 

causas penais geralmente são fatores de inimizade, não só entre a vítima ou seus familiares, 

como da própria sociedade em relação ao imputado. 

                                                   
13 Nascido em Ferrara no ano de 1857, frequentou a scuola d'ornato del Civico Ateneo Ferrarese, juntamente 
com Gaetano Previati, que permaneceu seu amigo por toda a vida, de acordo com as informações colhidas do 
endereço eletrônico: http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-mentessi_(Dizionario-Biografico)/. Acesso em 
14 nov. 2016. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-mentessi_(Dizionario-Biografico)/.
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Portanto, ao sentir a aversão e a hostilidade de muitas pessoas contra si, 

notadamente quando exposto ao público em cenas judiciais, como em um tribunal do júri, ou 

quando transportado a uma audiência, o réu, independentemente da gravidade do delito que 

cometeu, necessita da companhia do seu advogado. Afinal, 

 

É necessário não só pensar nestes casos, senão também se colocar na pele 
destes desgraçados para compreender sua terrível solidão e, com isto, sua 
necessidade de companhia. Companheiro, de cum pane, é aquele que parte 
conosco o pão. O companheiro se situa no mesmo plano daquele a quem faz 
companhia. A necessidade do cliente, especialmente do imputado, é esta: a 
de alguém que se coloque junto a ele, no último degrau da escala. 
A essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta: situar-se no último 
degrau da escala, junto ao imputado. As pessoas não compreendem aquilo 
que, por outro lado, sequer os juristas compreendem; e riem, e ridicularizam, 
e escarnecem. Não é um ofício que goze dos favores do público, e do 
Cirineo. As razões, pelas quais a advocacia é objeto, ainda que no campo 
literário e inclusive no campo litúrgico, de uma difusa antipatia, não são 
outras que esta. E até Manzoni, quando teve de retratar um advogado, perdeu 
sua afabilidade e a Igreja desejou introduzir no Hino a Santo Ivo, patrono 
dos advogados, um verso injurioso. As coisas mais simples são as mais 
difíceis de compreender. (CARNELUTTI, 2009, p. 22) 

 

De modo semelhante, em conhecido episódio narrado na obra intitulada “O 

dever do advogado: Carta a Evaristo de Morais”, Rui Barbosa, homem de vasta erudição e 

reconhecido talento, em resposta a uma consulta que lhe foi feita, em convergência com a 

alusão de Carnelutti à “esmola da amizade”, deixa claro que a função da defesa a ser exercida 

pelo advogado, sobretudo quando todos os amigos do réu já não lhe são mais fiéis na 

desgraça, “consiste em ser, ao lado do acusado, inocente, ou criminoso, a voz dos seus 

direitos legais” (BARBOSA, 2002, p. 36). 

A figura do advogado, portanto, quando representada em uma cena de 

enunciação judicial, deve ser relacionada àquele sujeito que se posiciona, ou pelo menos 

haveria de se posicionar, no mesmo plano do seu cliente, a quem deve fazer companhia, 

sobretudo em razão da necessidade, em especial do imputado, “de alguém que se coloque 

junto a ele, no último degrau da escala” (p. 22). 

Eis a nobreza da advocacia, o caráter que se espera da figura do advogado, 

que não deve repelir as mãos que se lhe estendem implorativamente, ainda que tal gesto 

implique algum sacrifício, ainda assim a nobre função da advocacia reclama jamais recusar-se 

o amparo da lei a quem quer que o peça com suplicas. Para Rui Barbosa, o fato de ser o 

cliente do Dr. Evaristo um adversário político não o faz desmerecedor de defesa, “não entra 

em linha de conta, senão para lhe realçar o merecimento a esse ato de abnegação” (p. 38). 
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Em outra margem, se considerarmos que o caráter do orador reflete 

diretamente no poder de persuasão, como sugerido por Aristóteles na Retórica 

(ARISTÓTELES, 2012, p. 13), e levando em consideração que nos discursos judiciais há 

“toda a vantagem em cativar o ouvinte” (p. 8), é mesmo fundamental que a figura do 

advogado seja atrelada à honradez, à nobreza e à boa reputação pessoal, uma vez que tais 

virtudes, em termos de ethos pré-discursivo, costumam interferir na impressão do auditório 

antes mesmo que o orador se manifeste. 

Assim, embora a dificuldade de acesso à profissão de advogado, pelo menos 

na realidade brasileira atual, nem de longe se equipare àquela enfrentada para a investidura no 

cargo de magistrado, o papel do patrono digno de reconhecimento, que ainda hoje se 

desempenha na cena jurídica, reflete, sem dúvida alguma, o desafio enfrentado para a 

construção de uma imagem verdadeiramente digna de fé, que vai muito além da encenação, 

porquanto envolvida a efetiva habilidade oratória e de escrita, além, claro, de uma conduta 

ilibada. 

Portanto, à maneira da “arte oratória romana, inspirada mais em Isócrates 

(436-338 a.C.) que em Aristóteles” (AMOSSY et al., 2014, p. 18), cremos que os ethé dos 

advogados de renome continuam a abarcar os seus respectivos caracteres, ou seja, a 

capacidade de bem manejar o verbo, quando unida ao caráter moral, tende de fato a melhor 

representar o bom orador e, portanto, o bom advogado, a quem se pode denominar, segundo 

Cícero, de “vir boni dicendi peritus”14. 

Madeira, com fundamento em Roland Barthes (1975, apud MADEIRA, 

2002)15, afirma que “a retórica nasceu para o direito” (MADEIRA, 2002, p. 37), afinal, 

“segundo a teoria platônica, a retórica se ocupa ‘sempre do juízo de opinião, que é o dos 

juízes que são induzidos pelos advogados a crer em coisas que não viram” (p. 38). 

Portanto, o papel que se espera ver desempenhado pelo advogado em uma 

cena de enunciação de teor judicial é o do sujeito que, ao se posicionar ao lado do direito, em 

especial o do seu cliente, deve mobilizar, muito além de qualquer elemento extrínseco que 

contribua para a sua representação, toda a sua capacidade retórica, da qual o ethos, conforme 

vimos, emerge como a prova das mais importantes, procedendo, pois, de forma que o torne 

merecedor do respeito do auditório, que deve tomá-lo como digno de fé. 

                                                   
14 Homem de bem, perito em falar. O perfeito orador, segundo Quintiliano, deve aliar a honestidade de vida à 
perfeição oratória. Conforme se lê no endereço eletrônico: http://www.dicionariodelatim.com.br/vir-bonus-
dicendi-peritus/. Acesso em 22 nov. 2016. 
15 BARTHES, Roland. A retórica antiga. Pesquisas de retórica, Petrópolis, Vozes, 1975, p. 151. 

http://www.dicionariodelatim.com.br/vir-bonus-
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1.1.3. O agente de polícia 

 

Além do magistrado e do advogado, há na cena de enunciação judicial outra 

figura digna nota, e dela também se ocupa a narrativa ficcional de France (1986), cujo padrão 

social de conduta, o papel social comumente manifestado aos olhos dos observadores em 

geral, nos serve de modelo para a análise do ethos apresentado no conto, a saber, o agente de 

polícia. 

Segundo Dominique Monjardet, em uma definição econômica e rigorosa: 

 

[...] a polícia é um martelo. Ao contrário da ideia que muitos policiais têm de 
seu papel – eles se veem de bom grado ‘entre o martelo e a bigorna’ 
(Desaunay, 1989, p. 7) -, eles são o martelo entre o ferreiro e a bigorna. […] 
Seguramente, não é a soma infinita das possíveis utilidades do martelo que 
pode defini-lo, mas a dimensão comum a todos os seus usos, que é aplicar 
uma força sobre um objeto. Enquanto instrumento, o martelo não tem 
finalidades próprias, ele serve (mais ou menos eficazmente, segundo suas 
características técnicas) às finalidades daquele que o maneja. Acontece 
exatamente o mesmo em relação à polícia: instrumento de aplicação de uma 
força (a força física em primeira análise) sobre o objeto que lhe é designado 
por quem a comanda. (MOJARDET, 2012, p. 22) 

 

Essa metáfora do martelo e o que ela nos sugere, no sentido de que a polícia 

representa um instrumento de aplicação de uma força sobre o objeto que lhe é designado por 

quem a comanda, leva-nos a refletir sobre a constituição do ethos do agente de polícia, que, 

sob o ponto de vista factual, em regra é simbolizado por aquele sujeito fardado, ou como o 

indivíduo autorizado pelo próprio Estado a exercer “o monopólio da violência física legítima” 

(TROTSKI apud MONJARDET, 2012, p. 13). 

Ao que nos interessa, inclusive nos moldes da investigação quanto à 

representação do juiz e do advogado, a figura do agente de polícia, em sua manifestação em 

uma cena de enunciação, também se utiliza, além da simbologia que serve à definição da sua 

imagem, de uma vestimenta própria, no caso, o fardamento policial, de uma linguagem 

específica e da autorização estatal para a representação de uma força. 

Aliás, importa-nos, relativamente à análise aqui pretendida, a circunstância 

de que a polícia, pelo menos em termos de Brasil, representa um dos braços do próprio Poder 

Judiciário, ou seja, em uma alusão à simbologia da Justiça, que se faz representar por uma 

Deusa mitológica vendada, a espada em seu punho poderia muito bem simbolizar a função 

das instituições policiais, de se efetivar o Direito, quando não o fizer, por conta própria, a 

ordem emitida por um magistrado. 
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A rigor, quando o cidadão comum, em uma cena cotidiana, depara-se com a 

figura de um policial, é bem provável que a reação imediata desencadeada por seu 

inconsciente, sobretudo por meio da simbologia que emana do fardamento, das insígnias nele 

estampadas, da viatura e da arma que porta, seja, em regra, a disposição emocional que traduz 

respeito. 

Ao que tudo indica, as imagens impressas e intencionalmente expostas na 

farda de um agente de polícia visa a obter precisamente a reação de reconhecimento 

instantâneo de um poder instituído, tal qual ocorre com a toga do magistrado e a beca do 

advogado. A rigor, tais estampas no fardamento existem justamente pelo que podem significar 

quando expostas em uma cena de enunciação. 

É nesse sentido, inclusive, que aqui suscitamos aquilo que Bourdieu (2008) 

denomina de representações objetais, que tendem a “determinar a representação (mental) que 

os outros podem construir” (BOURDIEU, 2008: p. 108), diante de uma farda policial, de uma 

toga ou de uma beca, antes mesmo que o sujeito possa demonstrar qualidade moral 

semelhante a que infunde o respeito pela vestimenta que o adorna. 

Não ignoramos, no entanto, sobretudo a partir do pressuposto de que uma 

representação, seja ela pretendida ou não, pode não coincidir com aquilo que se mostra, que 

alguns policiais, apesar da impecabilidade da farda que vestem, não honram a tradição militar 

da disciplina, da honestidade e do respeito aos cidadãos. Da mesma forma que há advogados e 

juízes que, apesar da beca e da toga, quanto à retidão de suas condutas, andam nus. 

Com efeito, se ainda hoje há representações judiciárias que se pesam sob o 

peso das armas, como ocorre na narrativa de France (1986), certamente é porque há os que 

preservam as instituições e, acima de tudo, a máxima aristotélica de que o caráter influencia 

na persuasão. Por outro lado, nas hipóteses em que os desvios de conduta tornam as 

representações indignas de fé e, ainda assim, os seus mobilizadores conseguem obter, por 

meio delas, a confiança e a adesão dos seus interlocutores, certamente é porque existe, e 

sempre existirá, a possibilidade de utilização de um “ethos mentiroso”. 

Em suma, que os traços inerentes e manifestos de um indivíduo contribuem 

para a formação de um ponto de vista a seu respeito, ainda que de modo intuitivo e 

superficial, disso não há a menor dúvida. O que não nos parece acertado, e aqui nos valemos 

de uma obviedade, são as conclusões apressadas e tidas como incontestes, essas, sim, 

reveladoras de grandes equívocos. Afinal, assim como não se julga um livro pela capa, é pelo 

fruto que se conhece a árvore. 
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1.2. Símbolos mobilizados 

 

De acordo com Garapon, o símbolo “pertence ao registro do conhecimento e 

da associação” (GARAPON, 1997, p. 42), ou seja, uma espécie de estímulo que, quando 

mobilizado, geralmente desencadeia uma reação imediata por parte de quem o observa, 

exatamente como costuma ocorrer em um ambiente judiciário, ou melhor, em sua cenografia, 

onde, afora os cidadãos comuns e os sujeitos que ali desempenham os seus respectivos papéis, 

há também elementos, sejam materiais ou imateriais, cuja significância - histórica, inclusive - 

costuma nortear o imaginário sobre o fazer e sobre a própria Justiça. 

Em verdade, “a Justiça é […] [também] composta de simbologia. [Aliás, o] 

seu primeiro gesto é delimitar um lugar. O seu espaço é um local separado. Cabe ao Estado 

garantir o bom funcionamento da Justiça num espaço protegido, delimitado dentro do espaço 

público.” (STRECK et. al., 2015, p. 120). E a propósito desse lugar delimitado onde o 

acontecimento judiciário se desenvolve, e que se funda na autoridade descrita por Garapon 

como a “capacidade de viabilizar – tanto material, simbólica ou intelectualmente – a 

deliberação pública” (GARAPON, 1999, p. 192), percebe-se que a própria arquitetura das 

edificações “representam a materialização do significado das relações sociais estabelecidas no 

âmbito da Justiça, incorporando os valores simbólicos e cívicos” (PATTERSON, 2004, p. 

37). 

Para Cláudia Patterson, “a arquitetura judiciária [...] deve ser pensada pelas 

relações sociais estabelecidas no âmbito da Justiça, sejam elas dentro de uma sala de 

audiência [...] [ou] no colegiado de um tribunal” (p. 38). Para ela, o significado de tais 

relações sociais materializa-se através dos próprios espaços onde elas se desenvolvem, ou 

seja, nos ambientes em que também são identificados elementos simbólicos e cívicos. Daí 

porque “a arquitetura do prédio [da Justiça] se organiza em torno da distância, claramente 

manifestada pela altura dos edifícios e pela ruptura entre estes e a continuação da rua [...] 

ruptura [que] muitas vezes se caracteriza [por] uma longa escada” (STRECK et. al., 2015, p. 

120). 

Conforme já tivemos oportunidade de assinalar, inclusive em mais de uma 

ocasião no presente trabalho, a simbologia mobilizada no ambiente da Justiça, ao que tudo 

indica, serve ao cumprimento da própria função etimológica da palavra símbolo, que, 

derivada do latim symbòlum e adaptada do grego súmbolon, se refere a um sinal, uma marca 

distintiva, uma insígnia. 
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Assim, no uso de tais marcas distintivas e insígnias na esfera judicial, nos 

parece que a pretensão de quem as utiliza é apresentar, tornar apreensível o que, pela sua 

essência e grau de complexidade na materialização, pode parecer encoberto. É assim, por 

exemplo, em relação aos próprios conceitos de “direito” e de “justiça”. 

Em Lenio Luiz Streck et. al. (2015), colhemos a noção de que o processo de 

representação de conceitos judiciários, a exemplo de um valor moral ou de um poder, quando 

expostos por intermédio dos símbolos, não “se traduz em ordem racional ou semântica como é 

o caso do discurso. O símbolo pertence ao registro do reconhecimento e da associação, ele 

mostra, mas não se demonstra; assimila, mas não se deduz (GARAPON, 1997, p. 42)”. 

Em outras palavras, notadamente em razão do rebuscamento da linguagem 

dos bacharéis em Direito na elaboração dos seus discursos, é natural que alguns destinatários 

de tais manifestações se apeguem à simbologia envolvida na representação judiciária para 

compreender o sentido do que ali se articula. Ou seja, “seguindo essa linha de raciocínio, é 

possível perceber que o símbolo judicial não é racional e sim de ordem emocional e estética” 

(STRECK et. al., 2015, p. 120). 

Em vista de uma noção mais precisa a respeito da mencionada apreensão 

por meio da experiência, da mera observação, citam-se aqui, dentre os símbolos da Justiça, 

para além da toga dos magistrados e da beca dos advogados, a balança, a espada, a venda nos 

olhos e as deusas mitológicas, o martelo, a poltrona elevada e o tablado, as bandeiras e os 

brasões, sejam os da república ou os do próprio poder judiciário, e, comumente, o Cristo 

crucificado, como o que pende sobre a cabeça do Presidente Bourriche, no conto 

Crainquebille. 

Há, inclusive, no próprio site do Supremo Tribunal Federal16, um link 

dedicado a alguns símbolos mobilizados no ambiente judiciário e os seus respectivos 

significados, a exemplo da balança, que representa a “equivalência e equação entre o castigo e 

a culpa” (CIRLOT, 1984, p. 112), e da espada, que simboliza a “força máxima para punir o 

culpado e perdoar o inocente” (BECKER, 1999, p. 101). 

Embora possam parecer banais, aos olhos de alguns, ditos símbolos, no 

dizer de Rudolf Von Ihering (2006), visam a “despertar nos espíritos [...] [a] disposição moral 

que deve constituir a força suprema do direito: a manifestação corajosa e firme do sentimento 

jurídico” (VON IHERING, 2006, vii). Segundo ele (2006, p. 1): 

                                                   
16 Site oficial do STF, onde se encontram alguns dos mencionados símbolos e seus respectivos significados: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJustica&pag
ina=inicial. Acesso em 28 nov. 2016. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJustica&pag
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[...] o direito não é uma pura teoria, mas uma força viva. Por isso a justiça 
sustenta numa das mãos a balança em que pesa o direito, e na outra a espada 
de que se serve para o defender. A espada sem a balança é força brutal; a 
balança sem a espada é a impotência do direito. Uma não pode avançar sem 
a outra, nem haverá ordem jurídica perfeita sem que a energia com que a 
justiça aplica a espada seja igual à habilidade com que maneja a balança. 

 

Ademais, como já tivemos oportunidade de ressaltar, ainda que analisados 

isoladamente um do outro, quando mobilizados para a tessitura de um contexto judicial, ditos 

símbolos tendem mesmo a se amalgamar, ou seja, quando utilizados nas representações 

judiciárias, geralmente se confundem com a própria figura de quem os utiliza. 

A toga dos magistrados é um bom exemplo dessa confusão imagética. De 

uso antigo, previsto no Brasil tanto em lei de 18 de setembro de 182817, que criou o Supremo 

Tribunal de Justiça, quanto em decreto de 3 de janeiro de 183318, que regulamentava as 

relações do império, o uso da toga revela, de fato, uma simbologia bastante significativa. 

Guimarães (1958), ao versar sobre os títulos e tratamentos devidos aos juízes, assim como 

sobre o uso da toga e das insígnias antigas a eles associadas, entende que: 

 

A toga, pela sua tradição e seu prestígio, é mais do que um distintivo. É um 
símbolo. Alerta, no juiz, a lembrança de seu sacerdócio. E incute no povo, 
pela solenidade, respeito maior aos atos judiciários. Por mais irreverentes e 
frios que sejam os homens, o aspecto externo das coisas neles atua, 
modificando-lhes os sentimentos e as ideias 

 

É inegável que essa vestimenta traz, em si, uma simbologia que, usada 

reiteradamente como estímulo, desencadeia reação imediata em seus observadores. A toga 

representa, sem dúvida alguma, dentre outros significados, as já referidas austeridade e 

autoridade, conferida pelo Estado àqueles que a utilizam. 

Essa veste, consubstanciada em um hábito, certamente tem como um dos 

seus objetivos conferir a devida solenidade e respeito aos atos praticados em nome do Poder 

                                                   
17 O artigo 1º dessa lei de 18 de setembro de 1828 estabelecia que o Supremo Tribunal de Justiça deveria ser 
composto de dezessete juízes letrados, tirados das relações por suas antiguidades, os quais haveriam de ser 
condecorados com o título do conselho, assim como deveriam usar a beca e a capa, além de serem tratados por 
“excelência”, e receberem o ordenado de 4:000$000 (quatro contos de réis), sem outro algum emolumento ou 
propina. Nesse sentido, ver http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38214-18-setembro-1828-
566202-publicacaooriginal-89822-pl.html. Acesso em 17 nov. 2016. 
18 No decreto de 3 de janeiro de 1833, é em seu artigo 3º que consta a determinação de que os desembargadores 
continuariam a usar a beca, e os que tivessem o título de conselho poderiam usar também de capa na relação. 
Conforme consta no endereço: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1824-1899/decreto-37739-3-
janeiro-1833-565050-publicacaooriginal-88946-pe.html. Acesso em 17 nov. 2016. 
 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38214-18-setembro-1828-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1824-1899/decreto-37739-3-
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Judiciário, uma vez que, ao utilizá-la, o magistrado se apresenta aos seus observadores como 

legítimo representante da instituição que se encarrega de julgar e, consequentemente, o 

autoriza a conferir maior razão a um dos polos da demanda, assim como a absolver ou a 

condenar um acusado. 

Conforme demonstramos com Jung (2014), o auxílio da simbologia remete-

nos ao desempenho do papel social dos povos primitivos, que costumavam distinguir as 

personalidades significativas dos demais membros de uma tribo por intermédio, dentre outros 

aspectos, da “singularidade de seus ornamentos” (JUNG, 2014, p. 35). Aliás, “antes mesmo 

de existirem leis, juízes e palácios de justiça, havia um ritual. Esse ritual poderia ser religioso 

ou pagão, mas era consenso entre os seus participantes e seguidores. [...] Atualmente a justiça 

[...] [parece ocupar esse] lugar [...] na celebração de ritos” (STRECK et. el., 2015, p. 126). 

E porque não se espera que passem despercebidos os símbolos mobilizados 

na cena judiciária, ou melhor, justamente por eles visarem a despertar nos espíritos alguma 

disposição moral é que alguns se insurgem, por exemplo, contra o crucifixo instalado em boa 

parte dos tribunais brasileiros, dos de primeira instância ao Supremo Tribunal Federal. 

O motivo de tal insurgência está no argumento de que o Estado brasileiro é 

laico e que o cristo crucificado que adorna as salas dos fóruns e tribunais poderia “causar 

constrangimento aos que não professam o catolicismo ou qualquer outra religião de 

fundamento cristão”19. 

Por outro lado, aqueles que defendem a permanência desse símbolo alegam 

que a sua manutenção nos espaços da Justiça estaria de acordo com a fé de parcela 

significativa da população brasileira. Fato é que o Conselho Nacional de Justiça rejeitou o 

pedido de proibição do uso de símbolos religiosos em dependências de órgãos do Judiciário, 

sob o argumento de que a prática não fere laicidade do Estado20. 

Acreditamos, de fato, com fundamento em Garapon (1999, p. 192), que uma 

das funções do ritual judiciário é mobilizar os símbolos de que dispõe para impactar os que 

com eles deparam. Aliás, isso é que dá sentido à repetição do uso de alguns adornos 

característico de um ritual. A reiteração, pois, dos usos e costumes dos que se manifestam no 

âmbito da Justiça, ao que tudo indica, visa à automatização das atitudes responsivas dos seus 

observadores, sobretudo no que se refere à necessidade de reconhecimento da autoridade e da 

legitimidade das funções que se desempenham em tais contextos. 

                                                   
19 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1905200806.htm. Acesso em 16 nov. 2016. 
20 É o que se vê em http://www.cnj.jus.br/noticias/64462-uso-de-solos-religiosos-nfere-laicidade-do-estado. 
Acesso em 18 nov. 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1905200806.htm.
http://www.cnj.jus.br/noticias/64462-uso-de-solos-religiosos-nfere-laicidade-do-estado.
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2. A CENA DE ENUNCIAÇÃO 

 

Neste capítulo, sob a evidente influência da teoria de Dominique 

Maingueneau, tratamos dos efeitos de sentido oriundos da relação entre a cena enunciativa 

projetada pelo gênero julgamento, ou melhor, audiência correcional, e a sua respectiva 

cenografia no conto Crainquebille, especialmente no que se refere à situação que a narrativa 

define, o “quadro que ela mostra (no sentido pragmático) no próprio movimento em que se 

desenrola” (MAINGUENEAU, 2012, p. 250). 

Para tanto, é importante iniciarmos com um conceito mais amplo, segundo o 

qual, “ao falar de ‘cena de enunciação’, acentua-se o fato de que a enunciação acontece em 

um espaço instituído, definido pelo gênero de discurso, mas também sobre a dimensão 

construtiva do discurso, que se ‘coloca em cena’, instaura seu próprio espaço de enunciação” 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 95). 

No sentido atribuído por Maingueneau, propriamente, o discurso literário, 

ainda que tenha a sua especificidade, “participa de um plano determinado da produção verbal, 

o dos discursos constituintes” (MAINGUENEAU, 2012, p. 60), categoria de discursos que 

permite melhor apreender as relações entre literatura e Direito, por exemplo, uma vez que é 

validada “por uma cena de enunciação que autoriza a si mesma” (p. 60). 

Assim, como já anunciado na introdução desse trabalho, tratamos de uma 

noção que, em análise do discurso, costuma ser empregada em confluência com a que deriva 

da situação de comunicação. Ou seja, enquanto a ideia de cena, a rigor, serve para acentuar o 

fato de que a enunciação ocorre em um determinado espaço instituído, definido pelo gênero 

discursivo, a situação de comunicação, por seu turno, refere-se muito mais “ao conjunto de 

condições que organizam a emissão de um ato de linguagem” (p. 450). 

Assim, embora possam afluir simultaneamente a um mesmo ponto, ao passo 

que a situação de comunicação tem por objetivo revelar “o sentido de um enunciado de 

acordo com o posicionamento ideológico daquele que o pronuncia” (p. 451), a cena de 

enunciação está mais inclinada para a dimensão construtiva do discurso, que “instaura o seu 

próprio espaço de enunciação” (p. 95). 

A título ilustrativo, um bom exemplo para a mencionada revelação de 

sentido no âmbito judiciário, especificamente por meio da situação comunicacional, advém do 

enunciado polissêmico “executou-se o devedor”, que pode ser compreendido de diferentes 

maneiras, a depender de quem é o sujeito que “executa”. Ou seja, em sendo o agente um 
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homicida, o devedor provavelmente é assassinado. Agora, tratando-se de um mero credor, a 

execução não passa de uma cobrança. 

Logo, quando se fala em situação comunicacional, que não se deve 

confundir a com cena enunciativa, é fundamental que a primeira possibilite a revelação de um 

significado, principalmente quando este vier subentendido em um enunciado, como naquelas 

ocasiões em que a interação envolve exclusivamente sujeitos versados em determinado 

assunto, a exemplo do que geralmente ocorre entre os enunciadores forenses. 

Em outra margem, também na esfera judicial e ainda a título ilustrativo, é 

possível referenciar a cena enunciativa com um determinado tipo de discurso, a exemplo do 

consumerista, que interpela o destinatário como um consumidor, ou o panfletário de teor 

grevista, cuja abordagem geralmente se destina a um sujeito de direitos, seja para reivindicar a 

deflagração de uma greve ou para exigir a manutenção da atividade por ela suspensa. 

Em outras palavras, ao passo em que a cena serve à representação que o 

discurso faz de sua própria conjuntura enunciativa, ou seja, da atmosfera na qual o observador 

precisa se inserir para interpretá-lo, a situação de comunicação se encarrega de revelar, por 

exemplo, o significado implicitamente pretendido em uma manifestação explícita ambígua, 

como no caso do termo jurídico “agravo”, que tanto pode significar uma ofensa, a exigir um 

desagravo ao ofendido, quanto pode representar, na linguagem processual, um recurso 

interposto contra determinado tipo de decisão. 

No conto Crainquebille, por exemplo, France trata de uma “instrução rápida 

e sumária” (France, 1986, p. 12), referindo-se ele, pois, à fase do processo onde se produzem 

as provas e se efetuam as diligências necessárias para a elucidação da controvérsia, momento 

processual que, no caso do verdureiro, teria transcorrido de forma breve e resumida, a denotar 

uma menor complexidade e relevância. 

Em outra margem, tal qual ocorre com as representações do eu de Goffman 

(2014), a metáfora teatral também assume um papel de suma importância na teoria da cena de 

enunciação de Maingueneau (2008a), tendo em vista que também é possível referir-se à cena 

enunciativa para “caracterizar qualquer gênero do discurso que implica um tipo de 

dramaturgia” (CHARAUDEAU, 2016, p. 95). 

Contudo, é importante atentar para o fato de que a cena de fala não se 

resume a um palco estático, que dá lugar a uma encenação. A rigor, embora o substantivo 

“cena” possa nos conduzir a noções vinculadas ao espaço onde se exibem artistas, a cena de 

enunciação não é “um simples quadro, uma decoração, como se o discurso sobreviesse no 
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interior de um espaço já construído e independente desse discurso” (p. 95). A cena, com 

efeito, é ela própria constitutiva do discurso. 

O que fica claro, na concepção de Maingueneau (Cf. AMOSSY et al., 

2014), é que a cena enunciativa representa o próprio desenvolvimento da enunciação, 

porquanto se trata, concomitantemente, de um quadro e do seu processo de preenchimento, ou 

seja, se comparada a um palco, a cena de enunciação não representa apenas o espaço, o 

cenário onde se exibem os artistas ao público, significa, em verdade, todo o ato da encenação, 

isto é, “a instauração progressiva de seu próprio dispositivo de fala” (AMOSSY et al., 2014, 

p. 77), a “reflexividade enunciativa e a relação entre corpo e discurso que implica” (p. 70).  

A cena de enunciação judicial, portanto, não se resume ao quadro estático 

revelado pelo salão soturno de uma corte correcional em Paris, por exemplo. Mais do que 

isso, a cena enunciativa judiciária envolve, além do referido quadro, os próprios participantes 

dele, como o juiz e os advogados, assim como os seus respectivos discursos, tal qual a 

relatoria do processo, a defesa e a acusação do réu e daí por diante, da mesma forma que 

abarca o tipo de acontecimento que ali se desenrola, a exemplo da audiência e a atmosfera de 

tal ambiente, ou seja, a sua solenidade e liturgia. 

Portanto, como qualquer enunciado, o de teor judicial reúne, obviamente, as 

circunstâncias de sua produção, o momento e o lugar em que é produzido, os indivíduos que o 

produz e, ainda, as normas que presidem a tal empreendimento e a sua recepção, a cargo dos 

seus respectivos destinatários, que o tomam como algo “historicamente especificado e inscrito 

em uma situação, |...| [cuja] enunciação ao mesmo tempo pressupõe e valida 

progressivamente” (p. 70). 

Nesse sentido, a enunciação judicial tende a vincular o que manifesta às 

condicionantes que legitimam a sua própria manifestação, ou seja, as circunstâncias em meio 

às quais se enuncia determinado acontecimento jurídico, ao mesmo tempo em que servem à 

composição do enunciado, isto é, a parte que o integra e o seu próprio processo fundador. 

Mais ou menos como o que se vê na litografia de Maurits Cornelis Escher, intitulada 

“Drawing Hands”, em que duas mãos se desenham uma a outra e assim compõem a 

litogravura, ou como a escultura de um homem esculpindo-se a si mesmo, como a de autoria 

do uruguaio Yandí Luzardo. 

Maingueneau, em obra que trata das cenas de enunciação, sugere o 

enquadramento de discursos como o jurídico “em uma mesma categoria, a de discursos 

constituintes” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 37), e o faz da seguinte forma: 
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A pretensão desses discursos, assim chamados por nós de ‘constituintes’, é 
de não reconhecer outra autoridade além da sua própria, de não admitir 
quaisquer outros discursos acima deles. [...] Eles operam a mesma função na 
produção simbólica de uma sociedade, uma função que poderíamos chamar 
de archeion. Esse termo grego, étimo do latino archivum, apresenta uma 
polissemia interessante para nossa perspectiva: ligado a arché, ‘fonte’, 
‘princípio’, e a partir daí ‘comando’, ‘poder’, o archeion é a sede da 
autoridade, um palácio, por exemplo, um corpo de magistrados, mas também 
os arquivos públicos. O archeion associa assim intimamente o trabalho de 
fundação no e pelo discurso, a determinação de um lugar associado a um 
corpo de enunciadores consagrados e uma gestão da memória. (p. 37) 
(itálicos no original) 

 

Portanto, ao classificarmos o discurso jurídico como constituinte, 

afirmamos, com fundamento em Maingueneau, que ele se define pela posição que ocupa no 

interdiscurso, ou seja, não reconhece discursividade para além da sua e não se autoriza “senão 

por sua própria autoridade” (p. 38), ainda mais se considerarmos que “o domínio das práticas 

jurídico-textuais constitui um universo de discurso autônomo, capaz de produzir as suas 

próprias injunções e de lançar suas influências por sobre os demais universos de discurso” 

(BITTAR, 2015, p. 176). 

Além disso, também é relevante dizer que, junto com os discursos 

constituintes, costumam emergir noções como a de carisma, encarnação e delegação do 

absoluto, precisamente como se dava em relação ao discurso (jurídico) dos antigos 

magistrados, que, ao buscarem uma fonte legitimadora de sua autoridade, a fim de não 

parecer, pelo menos não explicitamente, que se autorizavam a si mesmos, atribuíam-na ao 

divino, ao sagrado. 

Segundo Maingueneau (p. 39, itálicos no original), os discursos 

constituintes: 

 

|...| são ao mesmo tempo auto e heteroconstituintes, duas faces que se 
supõem reciprocamente: só um discurso que se constitui tematizando sua 
própria constituição pode desempenhar um papel constituinte para outros 
discursos. O paradoxo constitutivo do funcionamento de tais discursos é que 
esse Absoluto que os autoriza é supostamente exterior ao discurso para lhe 
conferir sua autoridade, mas deve ser construído por esse mesmo discurso 
para poder fundá-lo. 

 

É importante destacar, nesse exato contexto, a referência que Maingueneau 

faz ao sentido jurídico-político de “constituição”, a que atribui duas dimensões, sendo a 

primeira “a constituição como ação de se estabelecer legalmente, como processo pelo qual o 
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discurso se instaura, construindo sua própria emergência no interdiscurso” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 39), e a segunda, relacionada aos modos de organização e 

coesão discursiva, “no sentido de um agenciamento de elementos formadores de uma 

totalidade textual” (p. 39). 

A comparação feita por Maingueneau, obviamente, parte dos textos 

constitucionais, ou seja, das constituições de cada nação, que estabelecem as regras máximas 

de instauração de sentido para as suas próprias regras e para o ordenamento jurídico como um 

todo. De modo que o discurso jurídico, ao mesmo tempo em que representa um universo de 

sentido específico, tem as suas enunciações como parte integrante desse próprio universo, ou 

seja, tais discursos “representam o [seu] mundo |...| [e] suas enunciações são parte integrante 

[...] [desse mesmo] mundo que eles representam, |...| [...] são inseparáveis da maneira pela 

qual geram sua própria emergência, o acontecimento de fala que elas instituem” (p. 40). 

Logo, a partir de Maingueneau, ou melhor, da sua proposta de “cenas 

enunciativas”, pretendemos demonstrar que a enunciação de teor judicial, como a que 

analisamos no conto de Anatole France, “se manifesta como dispositivo de legitimação do 

espaço de sua própria enunciação, a articulação de um texto e uma maneira de se inscrever no 

universo social” (p. 40) tratado naquele mesmo texto. 

Tal fenômeno se torna claramente visível no conto Crainquebille a partir do 

momento que a narrativa, além de se aproximar da que comumente se faz em uma peça 

processual, constrói o universo jurídico com uma linguagem também aproximada à dos 

juristas, cujas enunciações, por se tratar de um acontecimento de cunho judicial, obviamente 

integram a própria cena que representam. 

Outro aspecto de suma importância, e que vincula intimamente a noção de 

constituição do discurso aos discursos judiciais, está na circunstância de que a avaliação, a 

produção e a gestão dos textos de cunho judicial, aqui tomados como constituintes, são 

reservadas exclusivamente a uma comunidade restrita de enunciadores. Inclusive, para 

Maingueneau, “é nesses grupos que se mantém uma memória e que os enunciados podem ser 

avaliados em relação às normas, partilhadas pelos membros da comunidade associada a esse 

ou àquele posicionamento” (p. 44). 

Tais enunciadores, que aqui repetidamente denominamos de “forenses”, 

posicionam-se em conformidade com as regras preestabelecidas internamente pelo seu 

próprio grupo, afinal, “os lugares institucionais de onde emergem os textos [de teor judicial] 
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não se ocultam por trás de sua produção, eles a moldam através de uma maneira de viver” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 44). 

É aqui, precisamente, que evocamos os elementos passíveis de identificação 

em uma cena enunciativa judicial, ou seja, o estatuto atribuído ao discurso, que é o jurídico, o 

contrato associado ao gênero, que é o julgamento, a audiência correcional que se passa em um 

salão soturno e portentoso, e, por fim, a cenografia judiciária, o ambiente solene onde se 

desenvolve a liturgia do Poder Judiciário. 

A propósito, Maingueneau, ao propor uma análise da cena de enunciação, 

assim o faz com a subdivisão em três cenas distintas: i) a englobante, que atribui um estatuto 

pragmático ao tipo de discurso, a exemplo do discurso judiciário; ii) a genérica, definida pelos 

gêneros de discurso particulares, como é o exemplo de uma sessão de julgamento; e, por 

último, iii) a cenografia, que se consubstancia, ao mesmo tempo, naquilo “de onde vem o 

discurso e aquilo que esse discurso engendra” (CHARAUDEAU, 2016, p. 96), o que melhor 

se expressa com a alusão a um momento e a um lugar, por exemplo: a audiência e a corte 

correcional onde tal evento se desenvolve. 

Assim, entendemos que o enunciador forense, aqui associado ao que 

Maingueneau denomina de locutor de um gênero de discurso, “trabalha no interior de um 

quadro preestabelecido que sua enunciação não pode modificar |...| [ele] deve dizer 

construindo o quadro desse dizer, elaborar dispositivos pelos quais o discurso encena seu 

próprio processo de comunicação” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 51), e é nesse contexto que 

se trata da encenação mediante a qual é convocado o observador ao universo de sentido que o 

próprio discurso revela. 

Maingueneau (2008a, p.51) exemplifica a referida encenação com o 

discurso do método cartesiano, da seguinte forma: 

 

Em Descartes, por exemplo, o Discurso do método é indissociável de uma 
cenografia que, longe de ser apenas um procedimento a serviço de um 
pensamento, modifica o próprio estatuto da filosofia. Nessa cenografia, um 
sujeito que se apresenta como simples detentor de razão, homem honesto 
desprendido de instituições religiosas e escolares, afirma a excelência do 
“método”, do encadeamento dos argumentos, para um leitor que ele 
pressupõe ter uma única qualidade: ser dotado de “bom senso”. O Discurso 
do método constrói, assim, sua legitimação ultrapassando as fronteiras que, 
na época, eram normalmente atribuídas ao discurso filosófico. Ele traz as 
pessoas honestas para a posição de árbitro autorizado […] Não se pode, 
então, opor a cena de enunciação e o enunciado como a “forma” e o 
“conteúdo”: a cena de enunciação é uma dimensão essencial do “conteúdo”. 
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É preciso conceber, também, que a cenografia reclama a utilização de uma 

determinada linguagem, de modo que em uma cena de enunciação de teor judicial o uso do 

“código linguageiro” jurídico mostra-se indissociável da própria cenografia, porquanto 

apropriado ao universo de sentido que o enunciador forense pretende manifestar, justamente 

como se vê no conto, onde as enunciações das personagens são proferidas em perfeita 

consonância com o tal processo de construção através do discurso. 

Em outras palavras, ao nos depararmos com a cena de enunciação do conto 

de Anatole France, que logo de início anuncia o quão augusta é a lei a que se submete a 

personagem principal, Jérôme Crainquebille, é possível perceber a escolha do autor por uma 

linguagem bem próxima da forense, em especial no tocante a algumas reflexões, a exemplo da 

que se dá, logo de início, quanto ao possível significado do crucifixo e do busto da república 

afixados na parede da corte correcional, diante dos quais se poderia conjeturar sobre “a 

doutrina pontifícia e o direito canônico |...| [oporem-se], em não poucos pontos, à Constituição 

da República e ao Código Civil” (FRANCE, 1986, p. 12). 

Na referida passagem do conto, logo de início, nota-se a intenção do autor 

de demonstrar que, acaso o réu detivesse habilidades para a reflexão e a mobilização de 

discurso próprios do universo jurídico, teria ele conjeturado a respeito de algumas 

contradições no ritual ao qual é submetido, assim como poderia argumentar diante da injusta 

acusação de desacato que sobre si pesava. Porém, como não dominava o que aqui entendemos 

como código linguageiro da comunidade jurídica, manteve-se a personagem em estupor. 

Com efeito, esse “código linguageiro” a que se refere Maingueneau, que 

mobiliza o discurso, é “aquele através do qual ele [o próprio discurso] pretende que se deva 

enunciar, o único legítimo junto ao universo de sentido que ele [o próprio discurso] instaura” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 52), precisamente como ocorre em relação ao discurso jurídico 

e o universo de sentido que se pretende impor com o seu uso, e que Anatole France bem 

soube trabalhar, ao tratar da submissão do verdureiro Crainquebille à majestade das leis. 

Trata-se, a rigor, de um posicionamento que implica não só uma 

determinada situação de enunciação e uma relação com certa linguagem, mas também o que 

Maingueneau denomina de “investimento imaginário do corpo, a adesão ‘física’ a certo 

universo de sentido” (2008a, p. 53), referindo-se ele, obviamente, ao ethos do enunciador, que 

engloba o caráter moral do orador, os caracteres extrínsecos que compõem a sua imagem e o 

seu discurso, na perspectiva do ethos discursivo. Nesse sentido, vejamos: 
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[as] ‘ideias’ são apresentadas através de uma maneira de dizer que é também 
uma maneira de ser, associada a representações e normas de disciplina de 
corpo. Discursos de atribuição de referenciais últimos, construção de um 
lugar enunciativo que dá sentido às práticas humanas, os discursos 
constituintes são portadores de uma esquematização do corpo, mesmo se eles 
negam essa dimensão. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 53, itálicos no original) 

 

Com isso Maingueneau (2008a) retoma o ethos retórico, o qual ele concebe 

dentro de uma perspectiva pragmática. Trata-se do ethos que emerge do que é “mostrado”, do 

“tom” mediante o qual se pode perceber o enunciador, o que implica a delimitação do seu 

próprio corpo e do seu universo de sentido instaurado por meio do seu discurso. Assim, 

“mesmo que o coenunciador não saiba nada previamente sobre o caráter do enunciador, o 

simples fato de que um texto pertence a um gênero de discurso ou a certo posicionamento 

ideológico induz expectativas em matéria de ethos” (AMOSSY et al., 2014, p.71). 

O “tom” a que se refere Maingueneau, embora esse substantivo seja 

comumente associado à altura dos sons emitidos pela voz humana ou por instrumentos, 

também se aplica ao escrito, podendo-se falar, pois, do “‘tom’ de um livro” (p. 72), da 

vocalidade específica que o discurso escrito possui e “que permite relacioná-lo a uma fonte 

enunciativa, por meio de um tom que indica quem disse” (p. 72). 

Nesse sentido, explica-nos Maingueneau: 

 

Essa determinação da vocalidade implica uma determinação do corpo do 
enunciador (e não, bem entendido, do corpo do autor efetivo). Assim a 
leitura faz emergir uma origem enunciativa, uma instância subjetiva 
encarnada que exerce o papel de fiador. De fato, a noção tradicional de ethos 
– como a de seu equivalente latino mores, os “caracteres oratórios” – recobre 
não somente a dimensão vocal, mas também o conjunto das determinações 
físicas e psíquicas atribuídas pelas representações coletivas à personagem do 
orador. O ‘fiador’, cuja figura o leitor deve construir com base em indícios 
textuais de diversas ordens, vê-se, assim, investido de um caráter e de uma 
corporalidade, cujo grau de precisão varia conforme os textos. O ‘caráter’ 
corresponde a um feixe de traços psicológicos. Quanto à ‘corporalidade’, ela 
é associada a uma compleição corporal, mas também a uma forma de vestir-
se e de mover-se no espaço social. O ethos implica assim um controle tácito 
do corpo, apreendido por meio de um comportamento global. Caráter e 
corporalidade do fiador apoiam-se, então, sobre um conjunto difuso de 
representações sociais valorizadas ou desvalorizadas, de estereótipos sobre 
os quais a enunciação se apoia e, por sua vez, contribui para reforçar ou 
transformar. Esses estereótipos culturais circulam nos registros mais diversos 
da produção semiótica de uma coletividade: |...| [dentre os quais, o] teatro |...| 
(itálico no original) (AMOSSY et al., 2014, p.72) 
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Identifica-se na passagem acima, pois, muito do que aqui já se viu em 

termos de “representação do eu”, especificamente no que diz respeito ao “controle tácito do 

corpo, apreendido por meio de um comportamento global” e ao “conjunto difuso de 

representações sociais valorizadas e desvalorizadas, de estereótipos sobre os quais a 

enunciação se apoia e, por sua vez, contribui para reforçar ou transformar”, notadamente no 

que concerne à “conduta e aparência, [às] indicações que |...| [permitem] utilizar a experiência 

anterior |...| com indivíduos aproximadamente parecidos” (GOFFMAN, 2014, p. 13). 

Também assim, os “registros mais diversos da produção semiótica de uma 

coletividade”, em específico os “estereótipos culturais” a eles atrelados, somados ao que 

Maingueneau entende como “incorporação para designar a maneira pela qual o coenunciador 

se relaciona ao ethos de um discurso” (AMOSSY et al., 2014, p.72), revertem-se em parte 

constitutiva da própria cena de enunciação, que envolve um tipo de discurso e o seu estatuto 

pragmático, que aqui é o “jurídico”, o contrato associado a um gênero discursivo, ou seja, a 

“audiência em uma corte correcional”, e a cenografia “litúrgica e solene” típica de tal 

ambiente. 

Além disso, Maingueneau (2008a) divide a encenação enunciativa em três 

investimentos: o primeiro é o cenográfico, por meio do qual o próprio discurso contribui com 

a elaboração da sua situação de enunciação; depois, o código linguageiro, que possibilita a 

produção do efeito prescritivo resultante do conveniente uso da linguagem apropriada para a 

revelação do seu universo de sentido respectivo; e, por fim, o imaginário, que atribui ao 

discurso uma “voz” condizente não só com o corpo de quem a articula, mas também com a 

cenografia e com o próprio código linguageiro do qual se utiliza: 

 

|…| quando se trabalha com textos que derivam de gêneros determinados [a 
exemplo do judicial], o apagamento do enunciador não impede que se 
caracterize a fonte enunciativa em termos de ethos de um “fiador”. No caso 
de textos |…| jurídicos, por exemplo, o fiador, além do ser empírico que 
produziu o texto materialmente, é uma entidade coletiva (|…|, os homens da 
lei...), cujos poderes se considera que cada membro assume quando assume a 
palavra. Dado que, em uma sociedade, qualquer fala é socialmente 
encarnada e avaliada, a fala |…| jurídica é inseparável de mundos éticos bem 
caracterizados (|…|, juízes austeros em um tribunal...), nos quais o ethos 
assume, conforme o caso, as cores da “neutralidade”, da “objetividade”, da 
“imparcialidade” etc. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 69) 

 

A adesão dos destinatários do discurso jurídico opera-se, pois, por força de 

uma contribuição mútua entre a cena enunciativa, que envolve o ethos do enunciador, e o 

próprio conteúdo apresentado, elementos por meio dos quais, inclusive, são convocados os 
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observadores a aderirem a um universo de sentido específico, na medida em que são 

incorporados a um “mundo associado a determinado imaginário do corpo |...| configurado por 

uma enunciação assumida a partir desse corpo.” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 69). 

Assim, um advogado que assume a tribuna e inicia a sua sustentação oral, 

ou um ministro de tribunal superior que relata um processo prestes a julgar, de acordo com a 

teoria de Maingueneau, pretende convencer os seus observadores fazendo-os reconhecer a 

cena enunciativa na qual se encontra e por meio da qual se legitima, a saber, “um lugar de 

discurso condizente com o sentido a ser comunicado” (p. 125). 

É assim que ocorre no conto Crainquebille, especificamente em relação ao 

julgamento do verdureiro, ocorrido em uma corte correcional parisiense, onde cada 

personagem jurídica que assume a cena de enunciação, e nela mobiliza o seu ethos, termina 

ativando no leitor “a construção de determinada representação de si mesmo |...| [e tenta] 

controlar |...| o tratamento interpretativo dos signos que |…| produz” (MAINGUENEAU, 

2008a, p.73). 
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3. A SUBMISSÃO DE CRAINQUEBILLE À MAJESTADE DAS LEIS 

 

Neste último capítulo, no intuito de analisarmos a cena de enunciação do 

conto Crainquebille e nela identificarmos a representação do judiciário e os ethé das suas 

principais personagens, valemo-nos de todo o referencial teórico até aqui apreciado, que 

acreditamos servir para sustentar a hipótese de que o destaque dado pelo autor aos “caracteres 

intrínsecos, permanentes e manifestos” (FRANCE, 1986, p. 24) dos participantes da cena se 

deve ao fato de que tais características podem, de fato, influenciar nas impressões e nos 

posicionamentos do auditório em circunstâncias judiciárias, onde os testemunhos, segundo 

France, são pesados “pelo peso das armas” (p. 26). 

Porém, antes de iniciarmos a análise propriamente dita, cumpre-nos registrar 

que existe uma palavra fundamental ao Direito que revela, em síntese, a função epistêmica 

que o processo civil assume. Trata-se, a rigor, do termo “cognição”, o qual, sob a óptica 

processualística, refere-se ao “ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar 

as alegações e as provas produzidas pelas partes” (WATANABE21, 1987, p. 41 apud DIDIER 

Jr., 2016, p. 439). 

Com efeito, a cognição judicial nada mais é do que a “técnica pela qual o 

magistrado tem acesso e resolve as questões que lhe são postas para apreciação” (DIDIER Jr., 

2016, p. 439). Por outro lado, em termos meramente lexicais, ou melhor, em um sentido mais 

amplo e de uso comum, o ato cognitivo, seja lá sobre o que for, trata, lato sensu, de 

“constatações, percepções e/ou ações que norteiam a passagem das representações simbólicas 

à experiência” (HOUAISS, 2009, p. 489). 

Assim, quando ocorre um fato jurídico22 e dele decorre a necessidade de o 

indivíduo se socorrer perante o Poder Judiciário, para que se inicie a fase de cognição, é 

necessário que antes se exponha um acontecimento ou uma série de acontecimentos mais ou 

menos encadeados, reais ou imaginários, isto é, a narrativa de fatos dos quais decorrem o 

legítimo interesse para a propositura de uma ação, a ser exposta à apreciação de um juiz. 

Dito isso, não nos parece haver muita diferença, claro que guardadas as 

devidas proporções em termos de suas respectivas consequências, entre o ato de narrar a 

ocorrência de um fato jurídico e a narrativa de acontecimentos cotidianos sem “efeitos [...] na 

                                                   
21 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987; 
22 Para GAGLIANO (2015), “todo acontecimento, natural ou humano, que determine a ocorrência de efeitos 
constitutivos, modificativos ou extintivos de direitos e obrigações, na órbita do direito, denomina-se fato 
jurídico”. 
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órbita do direito” (GAGLIANO, 2015, p. 343). Nietzsche, a propósito, em um de seus 

aforismos23, afirma que tudo “o que pode ser pensado há de ser, seguramente, uma ficção”. 

(NIETZSCHE, 2008, p. 282), ou seja, quando nos colocamos a relembrar fatos ocorridos, 

nada mais fazemos do que recria-los, imaginá-los da maneira como os concebemos. 

Não que com isso queiramos atribuir à memória e aos memorialistas, de 

forma generalizante, um caráter enganador, embusteiro, que eventualmente se identifica na 

manifestação de alguns narradores, tanto no âmbito da realidade, isto é, da Justiça, quanto na 

esfera ficcional, como a de Anatole France. Em verdade, o que pretendemos sustentar é que, 

quando desempenhada a narrativa de um fato, comumente se dá essa interseção entre a 

realidade e a ficção do ocorrido, inclusive no âmbito da Justiça, onde direitos como a ampla 

defesa e o contraditório servem justamente para que as “ficções” não se sobreponham tanto à 

“verdade real”.  

Nesse sentido, no dizer de François Ost: 

 

Nesse real movediço e complexo, o direito faz escolhas que se esforça por 
cumprir, em nome da “segurança jurídica” à qual atribui a maior 
importância. Entre os interesses em disputa, ele decide; entre as pretensões 
rivais, opera hierarquias. Assim o exige sua função social que lhe impõe 
estabilizar as expectativas e tranquilizar as angústias. (OST, 2004, p. 15) 

 

De fato, o papel da literatura, quando contrastado com a órbita do direito, 

“[é] inverter os pontos de vista e engendrar novos olhares, quando não novas realidades” 

(OST, 2004, p. 15), afinal, “se a literatura é hábil em manejar a derrisão e o paradoxo em seu 

empreendimento crítico, ela também emprega, ocasionalmente, a análise científica” (p. 14), 

de modo que há em algumas obras literárias, sem dúvida, sobretudo nas dos grandes escritores 

como Anatole France, verdadeiros “tesouros de saberes [...] uma mina com a qual as ciências 

sociais contemporâneas fariam bem em se preocupar” (p. 14). Daí porque, considerando-se 

que “o direito também pode ser contado a partir da literatura” (STRECK et. al., 2013, p. 6), 

sentimo-nos autorizados a analisar a cena de enunciação em que são narradas as agruras do 

verdureiro Crainquebille. 

No conto de Anatole France, que narra um acontecimento jurídico ficcional, 

apesar da ausência de datas e de elementos do tempo, a realidade contemporânea constitui-se 

em uma das características mais evidentes. Ali, o autor descortina um acontecimento tão 

                                                   
23 Aforismo 539. 
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próximo da realidade parisiense do final do século XIX e início do século XX que com ela até 

poderia se confundir. 

Com efeito, ao que interessa a essa dissertação, o caso envolvendo o 

vendedor ambulante Jérôme Crainquebille, logo em seu primeiro capítulo, intitulado “Da 

Majestade das Leis” (FRANCE, 1986, p. 11), inicia-se com uma espécie de fotografia da 

Justiça, expondo-se uma imagem de um tribunal, no caso, de uma corte correcional situada 

em Paris, em uma ocasião bastante verossímil, inclusive por envolver os sentimentos que tal 

ambiente pode inspirar aos indivíduos que ali se apresentam. 

A descrição do salão soturno e portentoso onde Crainquebille toma assento 

na condição de réu serve para definir a situação em que a personagem se encontra, na medida 

em que proporciona ao leitor, antecipadamente, a projeção de uma imagem da instituição e do 

poder que ali se manifesta. Em outras palavras, a enunciação do conto acontece em um espaço 

instituído, definido pelo seu gênero discursivo, o qual, na medida em que é colocado em cena, 

instaura seu próprio espaço de enunciação. 

Ademais, a informação descritiva dos demais sujeitos que ali também se 

encontram, a exemplo dos “advogados em suas togas, o meirinho com sua corrente, os 

gendarmes24, e, por trás de uma balaustrada, as cabeças descobertas de espectadores 

silenciosos” (FRANCE, 1986, p. 11), não só corrobora a noção de poder instituído, como 

também define o rito interacional que então se inicia. Aliás, vê-se que o discurso constituinte 

adotado pelo autor é validado por uma cena de enunciação que autoriza a si mesma. 

Ali, entre os participantes da cena enunciativa, há restrições sociais e até 

mesmo legais sobre o conteúdo, a forma e o momento mais apropriado para que se iniciem as 

respectivas manifestações. Ou seja, definem-se a cena englobante, que atribui um estatuto 

pragmático ao tipo de discurso a que pertence a narrativa do conto, a cena genérica, definida 

pelo gênero de discurso particular, no caso, a audiência que se passa em uma corte 

correcional, e a cenografia, imposta por esse gênero discursivo. 

Nessa ambiência, além do cenário de tal corte, onde se encontram um busto 

da república e um Cristo crucificado encimando o pretório, destacam-se as personalidades 

significativas e os sinais distintivos, como o juiz que, sentado entre dois assessores, ostenta no 

peito “as palmas de oficial da Academia” (p. 11), o advogado de defesa que, ao pensar por um 

                                                   
24 No dicionário Houaiss, sob a datação nº 1838, o substantivo é definido como “militar pertencente a um tipo 
especial de corporação, que tem o encargo de velar pela ordem e segurança pública na França e em alguns outros 
países”. 
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momento que o seu cliente seria absolvido, agita “triunfalmente as mangas da toga” (p. 21), e 

o agente de polícia, o qual, além do caráter (...) . 

Diante de tal cenário, o réu Crainquebille vê suspensas sobre a sua cabeça as 

leis divinas, simbolicamente representadas pelo mencionado crucifixo, e as humanas, 

referenciadas pelo busto da república francesa, o que lhe infunde, segundo o autor, “um 

justificado assombro” (p. 11). Aliás, ao adotar o título "Da majestade das leis" (p. 11) para o 

primeiro capítulo do conto, o autor, conscientemente ou não, nos leva a imaginar toda a 

representação desse poder instituído, não só quanto aos mandamentos que emanam da lei, mas 

também em relação ao mecanismo que se mobiliza em tais circunstâncias. 

Com efeito, ao longo da narrativa, representações do judiciário tomam 

forma e as cenas descritas pelo autor passam a expor um quadro bastante fidedigno, tanto da 

realidade social - notadamente a que se extrai do cotidiano de um bairro nobre e simbólico da 

capital francesa, como aquele onde se situa a “Rue Montmartre” -, quanto das relações que os 

indivíduos, querendo ou não, terminam travando com a Justiça e com os elementos que a 

compõem. 

Jérôme Crainquebille, um simples verdureiro, é descrito no conto como um 

senhor que, mesmo com a idade já avançada, trabalha arduamente na venda de legumes, isso 

já há cinquenta anos, tanto que o seu corpo carrega marcas desse trabalho exaustivo. Ademais, 

por não possuir o necessário “espírito jurídico”, e apesar de ter apreendido a obedecer “aos 

representantes da lei”, o verdureiro não compreende “que o gozo de um direito individual não 

o dispensa de atender a um dever social” (FRANCE, 1986, p. 14). 

Tal qual uma petição que narra os fatos para depois tratar do direito, - e aqui 

temos o que Maingueneau denomina de “incorporação textual” (MAINGUENEAU, 2001, p. 

151) -, o conto Crainquebille, no segundo capítulo, expõe os fatos que constituem o motivo 

da sua submissão à majestade das leis. Em suma, o que motivou a condução do vendedor 

ambulante à corte correcional foi o fato de ele ter dado “exagerada ênfase ao seu direito, que 

era o de receber |...| [o seu dinheiro], e não se ateve o bastante ao seu dever, que era o de tocar 

o seu veículo e circular, circular sempre” (FRANCE, 1986, p. 14) 

Dentre as questões cruciais sobre a construção do ethos de Crainquebille, 

destaca-se a sua caracterização como sujeito desprovido do que o autor ora chama de “espírito 

filosófico” (FRANCE, 1986, p. 11), ora de “espírito jurídico” (p. 14). Ou seja, as 

competências discursivas do verdureiro - seja em sua posição de vendedor ambulante, antes 
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de ser conduzido à corte, seja a de réu – contrastam-se acentuadamente com as dos 

profissionais da lei, a exemplo do Presidente Bourriche, o magistrado. 

Com efeito, enquanto a inabilidade discursiva do verdureiro não o permite 

expressar - pelo menos não por meio de palavras apropriadas - a sua indignação perante um 

julgamento que entende injusto, a eloquência do juiz toma a cena enunciativa e ganha a 

atenção do auditório, especialmente de “M. Jean Lermite”, que, em diálogo com o advogado 

“Joseph Aubarrée”, no capítulo intitulado “Apologia do Senhor Presidente Bourriche” 

(FRANCE, 1986, p. 23), medita sobre o que viu e ouviu no julgamento de Crainquebille. 

A rigor, dita incompetência discursiva do personagem Crainquebille nota-se 

claramente nos trechos destacados abaixo: 

 

|...| Não tendo o espírito filosófico, ele não se detinha em conjeturar o 
significado daquele crucifixo |...|  
|...| Crainquebille não teceu qualquer consideração histórica, política ou 
social. Quedou-se em estupor. O aparato que o cercava inspirava-lhe um alto 
conceito da justiça. Imbuído de respeito, afogado em espavento, estava 
pronto a fiar-se nos juízes quanto à própria culpabilidade. Em sua 
consciência, não se julgava um criminoso; mas sentia quão pouco representa 
a consciência de um simples verdureiro ante os símbolos da lei e os 
ministros da vindita social. O seu próprio advogado já o convencera a meio 
de que ele não era inocente. (FRANCE, 1986, pp. 11-12) 
|...| [o] interrogatório teria produzido mais luz se o acusado tivesse 
respondido às perguntas que lhe eram feitas. Mas Crainquebille não era 
afeito às discussões, e, num tal ambiente, o respeito e o espanto trancavam-
lhe a garganta. Assim, pois, guardou silêncio, e o presidente dava ele próprio 
as respostas; e estas eram esmagadoras. (p. 19) 
|...| Crainquebille tentou expor-lhe o acontecido, o que não lhe era fácil, pois 
não tinha o hábito da palavra. (p. 17) 
|...| Crainquebille desistiu de explicar-se. Era difícil demais. (p. 20) 

 

Em verdade, a própria condução de Crainquebille por suposto desacato à 

autoridade policial revela a sua inabilidade para a argumentação, afinal, embora a ordem do 

agente 64 lhe tenha parecido legítima, tinha “para fincar pé uma razão por demais 

ponderável” (FRANCE, 1986, p. 15), ainda não havia recebido o pagamento por aquilo que 

vendeu, de modo que pretendia aguardar o dinheiro. Porém, não possuindo ele repertório 

vocabular suficiente, tampouco a capacidade argumentativa que comumente se vê entre os 

membros da comunidade jurídica, expôs as suas razões “com simplicidade, sem tato” (p. 15). 

Por outro lado, o agente de polícia que lavrou a ocorrência, cujo ethos é 

essencialmente representado pela postura que assume e pela farda que veste, também é 
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caracterizado no conto como um sujeito capaz de prestar depoimento firme e comedido, a 

ponto de ser escutado com evidente favor pelo tribunal (p. 20). 

É o que de fato acontece na obra de Anatole France, quanto à representação 

de personagens pertencentes e não pertencentes ao quadro da Justiça. Ou seja, enquanto o 

verdureiro busca defender o seu direito por meio de uma fala humilde e de certa forma 

incoesa, o policial que o detém, seja no momento da lavratura do auto de infração, seja em seu 

depoimento perante o tribunal, explana as suas razões em uma linguagem culta, de modo 

coeso e coerente. 

O mesmo ocorre quando o defensor de Crainquebille, o advogado Lamerle, 

alça-se “sem esforço a sublimes considerações sobre as virtudes militares” (FRANCE, 1986, 

p. 21), ainda mais quando ele próprio se orgulhava de pertencer ao exército nacional, em sua 

condição de “tenente da reserva” e “candidato nacionalista no Quartier des Vieilles-

Haudriettes” (p. 21). 

A enunciação do advogado Lamerle acontece em um espaço instituído e é 

claramente definida pelo gênero de discurso a que pertence, o jurídico, assim como expõe a 

dimensão construtiva desse discurso, que se coloca em cena e “instaura seu próprio espaço de 

enunciação” (CHARAUDEAU, 2016, p. 95). A defesa assume contornos de uma 

manifestação tipicamente judicial, em uma “cena de enunciação que autoriza a si mesma” 

(MAINGUENEAU, 2012, p. 60). 

Vê-se que os discursos judiciais assumidos por algumas das personagens do 

conto são claramente reservados exclusivamente a uma comunidade restrita de enunciadores, 

enunciados que podem “ser avaliados em relação às normas, partilhadas pelos membros da 

comunidade associada a esse ou àquele posicionamento” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 44), o 

que fica evidente com a fala do magistrado, Sr. Bourriche, e com a manifestação do advogado 

Lamerle. 

Porém, em se tratando de uma obra literária, embora o autor deixe claro 

quem tem melhor capacidade de enunciar o discurso judicial, essa distinção assume contornos 

de crítica, notadamente em razão de o verdureiro não poder articular, não da forma 

apropriada, a fala capaz de esclarecer todo o mal entendido quanto ao suposto desacato, ainda 

mais quando no universo literário, diferentemente do que ocorre na realidade da prática 

forense, “não existe diploma reconhecido que confere o direito à palavra |...| [, ou melhor,] 

para determinar quem tem o direito de enunciar” (MAINGUENEAU, 2001, p.77, itálico no 

original). 
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Outro aspecto significativo a respeito da caracterização dos representantes 

da justiça e da polícia na obra de France é que o autor os incorpora aos seus respectivos 

deveres institucionais, e o faz de tal maneira a quase não se poder distingui-los das suas 

próprias funções. Um bom exemplo se tem com a personalidade do policial Bastien Matra, a 

quem Anatole denomina simplesmente de agente 64 (p. 13), ou seja, por incorporá-lo de tal 

modo as atribuições do cargo, basta um número oficial para identificá-lo. 

Por outro lado, considerando-se a influência do caráter do orador sobre o 

poder de persuasão, vê-se que o agente 64 reassume a sua identidade de Bastien Matra 

exatamente quando lhe é solicitado, na corte correcional, que preste testemunho sobre o 

incidente envolvendo o verdureiro, bem como sobre as circunstâncias em que se mostrou 

necessário efetuar o seu aprisionamento. O sujeito Bastien Matra, ainda que não identificado 

como policial, goza de reconhecimento quanto a sua conduta ilibada, quanto ao seu bom 

caráter, daí porque o seu testemunho é tido como digno de fé. 

Nesse exato contexto, outra representação de um membro do judiciário 

ganha a cena, a saber, o presidente do tribunal, o Sr. Bourriche, que “classifica os 

testemunhos, não de acordo com os caracteres incertos e enganadores da verossimilhança e da 

veracidade humana, mas de acordo com os caracteres intrínsecos, permanentes e manifestos” 

(p. 23), como os que se vê de imediato em uma cena de enunciação, a exemplo do 

fardamento, da postura e do discurso bem articulado do policial. 

Aqui, retomando uma noção aristotélica já mencionada nesta dissertação, de 

que “quase se poderia dizer que o caráter é o principal meio de persuasão” (ARISTÓTELES, 

2012, p.13), percebe-se que o magistrado, diante de depoimentos contraditórios, resolve 

sentenciar com fundamento no respeitável testemunho do policial. Melhor dizendo, em se 

tratando o agente 64 de um “excelente servidor e soldado leal” (FRANCE, 1986, p. 14), o 

único fator que poderia suscitar a dúvida e permitir a controvérsia em torno de tão abalizado 

testemunho seria a versão prestada pelo Dr. David Matthieu, médico-chefe de um famoso 

hospital de Paris e oficial da Legião de Honra. 

É clara em tal passagem a noção de que, em circunstâncias como a de 

Crainquebille, os atributos do réu, assim como dos advogados, dos acusadores e das 

testemunhas, influenciam significativamente na impressão que deles se têm e, como 

consequência, na decisão de quem os julga. 

Como se vê, a partir do conto de France (1986), não é somente a linguagem 

que distancia o vendedor ambulante da liturgia que marca o palco da enunciação forense, o 
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próprio ethos manifestado pelos enunciadores que ali se manifestam, inclusive por meio das 

suas vestes e posturas, serve também para distingui-los entre si, sobretudo em termos 

honoríficos. 

Aliás, não obstante pouco interessasse a “alguns curiosos e dois ou três 

advogados [que] deixaram a sala de audiências após a leitura da sentença” (FRANCE, 1986, 

p. 23), o caso de Crainquebille, que aparentemente seria irrelevante, transforma-se com a 

narrativa de France, a ponto de ganhar eco e atrair a atenção dos leitores, o que se dá 

principalmente por meio da discrepância que o autor destaca entre a suposta ofensa praticada 

pelo verdureiro e o evento judicial que dela decorre, o qual atrela a um cenário portentoso e 

solene, como o da corte correcional que descreve. 

Com efeito, na narrativa anatoliana, o edifício da Justiça inspira medo ao 

homem comum, pois, quando, "no salão soturno e portentoso” (FRANCE, 1986, p. 11), 

Crainquebille toma assento no banco dos réus, assim o faz com profundo respeito e até 

mesmo com certo temor, pronto para confiar nos juízes e, no caso do conto, a concordar com 

a sua suposta culpabilidade. 

O retrato da pequenez do homem diante do esplendor da instituição é 

obviamente o que denominamos aqui de representação do judiciário, cuja essência, dentre 

outras finalidades, é impor respeito aos que se submetem à Justiça. E o mesmo entendemos 

em relação ao ethos geralmente assumido pelos membros da comunidade jurídica, que 

certamente visa, dentre os seus objetivos primordiais, ao respeito que dos seus interagentes se 

espera. 

Outro aspecto de suma relevância para essa dissertação diz respeito à 

transformação do ethos de Crainquebille, quando ele passa de acusado a efetivamente 

condenado pela Justiça. Nesse sentido, ao longo dos dois últimos capítulos do conto, que 

tratam das "Consequências" e das "Últimas consequências" (FRANCE, 1986, pp. 32-37), o 

autor acentua ainda mais o declínio da figura do pobre vendedor ambulante. 

O ápice da depreciação da boa fama e reputação pública do verdureiro é 

atingido nas últimas páginas do romance, quando Crainquebille, desesperado com a “negra 

miséria” (FRANCE, 1986, p. 35) que o acomete, resolve insultar de fato um policial que se 

encontra sob a chuva e o frio da noite parisiense, unicamente no intuito de ser mais uma vez 

detido, e assim poder se abrigar no presídio, onde poderia se proteger do mau tempo e saciar a 

fome que já o debilitava. 
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Naquele momento, a imagem de si apresentada por Jérôme Crainquebille já 

não é mais de um velho vendedor ambulante que perambula pelas ruas de Paris a oferecer 

legumes, mas sim de um mendigo, sob o efeito de bebida alcoólica, a quem não se deve dar 

ouvidos, mesmo que dele partam os mais condenáveis impropérios. 

Em outras palavras, relativamente a esses “dados exteriores à fala 

propriamente dita” (MOTTA et al., p. 14), ou seja, às “representações do ethos do |...| 

[personagem], antes mesmo que ele fale” (p. 15), a mudança brusca que sofre a imagem de 

Crainquebille com a condenação a que é submetido, ou seja, a transformação que os seus 

quinze dias na cadeia promovem sobre o seu ethos, faz com que o personagem deixe de ser 

considerado digno de fé, quando tenta se manifestar perante outro policial. 

Melhor dizendo, se a princípio a personagem, no seu papel de vendedor 

ambulante, sofre uma condenação que entende descabida, devido ao suposto desacato a uma 

autoridade policial, isso em um bairro parisiense nobre, perante um sem número de curiosos, 

o mesmo não se aplica quando ele, acometido pela “negra miséria” (FRANCE, 1986, p. 35), 

dado ao alcoolismo (FRANCE, 1986, p. 33) e debilitado pela fome, insulta de fato outro 

policial em meio a uma noite chuvosa, em uma rua completamente vazia. 

Ou seja, o ethos de Crainquebille, para esse segundo policial, já não é mais 

de um trabalhador, um “vendedor-das-quatro-estações” (p. 13), mas sim de alguém que 

“agora não tinha mais um níquel |...| [e] que dormia numa cocheira, debaixo das carroças” (p. 

35), alguém que, dada a sua aparência de mendigo e bêbado, não é mais digno de fé, e, por 

isso mesmo, não merece ser ouvido ao proferir qualquer impropério. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antoine Garapon, em sua obra Bem julgar – ensaio sobre o ritual judiciário 

conclamo-nos a imaginar um espectador que assiste pela primeira vez a uma audiência, 

questiona-nos o autor o que esse observador veria em tal cena. Diz ele: 

 

Imaginemos por instantes um espectador que vem assistir pela primeira vez 
uma audiência. O que é que o impressionaria mais? O direito, o processo, as 
togas, todo aquele ambiente da sala de audiências ou a linguagem empregue? 
Ficará surpreendido com o estranho espectáculo que se desenrola perante ele 
do que com a discussão jurídica em si. (GARAPON, 1997, p. 17) 

 

De fato, quando observamos qualquer indivíduo se manifestar em público, 

no momento em que toma a palavra, ou mesmo antes de arrogá-la, só em se apresentar 

fisicamente diante de nós, ali se deflagra, de imediato, conscientemente ou não, um ritual de 

representação que envolve: a figura que o sujeito idealiza de si, a que imagina ser concebida a 

seu respeito e a que vislumbra como retrato dos seus observadores. 

Do outro lado, sob a nossa ótica ao presenciarmos a referida manifestação, o 

rito se repete, ou seja, também criamos uma imagem de nós mesmos, assim como supomos 

que ela seja delineada, não só pelo indivíduo que se manifesta, como também pelos demais 

envolvidos em tal acontecimento, da mesma forma que nós próprios, observadores, 

tracejamos o perfil dos nossos circundantes. 

É natural, portanto, que os participantes desse ritual interativo, quando não 

conhecem uns aos outros, busquem obter, a partir da “conduta e aparência, indicações que 

lhes permitam utilizar a experiência anterior que tenham tido com indivíduos 

aproximadamente parecidos” (GOFFMAN, 2014, p. 13), o que geralmente ocorre por meio de 

estereótipos não comprovados e, às vezes até, por estigmas historicamente perpetuados em 

relação à determinada classe de pessoas. 

Daí porque é compreensível que um depoimento prestado com firmeza por 

um agente de polícia íntegro, distintamente fardado, seja acolhido com simpatia por 

praticamente toda a corte em uma audiência, afinal, em situações como essa, contribui para a 

persuasão do auditório não só o caráter do orador como também as suas palavras, os seus 

gestos, a sua vestimenta e as insígnias nela estampadas, além do próprio ambiente judiciário, 

onde toda uma simbologia faz sentido. 
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É a partir dessa premissa, de que tais características manifestas são mesmo 

capazes de distinguir quem delas se utiliza, que buscamos destacar, na análise do conto 

Crainquebille, a representação do judiciário e dos seus participantes, assim como dos seus 

ethé, notadamente por considerarmos que esses aspectos contribuem para o sucesso do 

empreendimento oratório ali materializado. 

Talvez por isso mesmo, independentemente de algumas mudanças de 

paradigmas, dentre elas certa banalização, no Brasil, da figura do bacharel em Direito25, ainda 

hoje se mantenha, em grande parcela dos acontecimentos de teor judiciário, toda uma 

solenidade e liturgia na representação dos seus participantes, o que acreditamos atender à 

necessidade não só de preservação de uma tradição, mas, acima de tudo, para que tais 

representações possam continuar a exercer influência sobre os indivíduos que interagem com 

a Justiça. 

Com efeito, não enxergamos como um acaso as exigências do uso de 

determinados trajes, de uma forma específica de se manifestar e, dentre as regras 

deontológicas fundamentais do código de ética da advocacia, por exemplo, a prescrição de 

que sejam preservadas a honra, a nobreza e a reputação pessoal dos advogados, afinal, no 

âmbito do judiciário, há mesmo toda a vantagem em influenciar o destinatário final da 

enunciação. 

Dito de outra forma, acreditamos que todas essas características, aqui 

denominadas representação do judiciário, tal qual o caráter do orador na persuasão em 

Aristóteles, tendem mesmo a exercer significativa influência sobre as percepções e os 

posicionamentos adotados em situações judiciárias. Daí porque acreditamos que a 

mobilização de tais características, sobretudo as extrínsecas, em regra visam a induzir não só 

a adesão dos interagentes a certo universo de sentido, mas também à adoção, pelos 

participantes de uma cena enunciativa judicial, de determinados posicionamentos, sobretudo 

os favoráveis à tese sustentada. 

Além disso, como acreditamos que nem todos os sujeitos envolvidos em um 

acontecimento de cunho judicial - como a audiência da qual participou Crainquebille - 

conseguem compreender, em sua plenitude, o sentido do discurso jurídico ali manifestado, 

                                                   
25 De acordo com os números informados por representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados ao 
Conselho Nacional de Justiça, há, no Brasil, 1.240 faculdades de direito, enquanto no resto do mundo, incluindo 
China, Estados Unidos, Europa e África, existem 1.100 cursos. Ou seja, o Brasil, sozinho, tem mais faculdades 
de Direito que todos os demais países do mundo reunidos. É esse, inclusive, o título do texto veiculado ao site 
oficial da OAB nacional, endereço http://www.oab.org.br/noticia/20734/brasil-sozinho-tem-mais-faculdades-de-
direito-que-todos-os-paises. Acesso em 27 nov. 2016. 

http://www.oab.org.br/noticia/20734/brasil-sozinho-tem-mais-faculdades-de-
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certamente esses demais elementos extrínsecos servem em grande medida para assegurar que 

a autoridade dos enunciados seja apreendida, independentemente do grau de instrução 

daqueles aos quais os mandamentos legais se destinam. 

Dessa forma, entendemos que o uso costumeiro da toga pelos julgadores, da 

beca pelos advogados, assim como o impedimento de que os cidadãos comuns se apresentem 

perante os fóruns de justiça vestidos de shorts, camisetas regata, bermudas, e blusas com 

decotes acentuados, não só figura como “norma de respeito à civilidade”, mas também como 

medida de distinção e destaque dos membros que ali simbolizam a Justiça e o poder que dela 

emana. 

Afinal, a Justiça é também composta de simbologia, considerando que o 

símbolo “pertence ao registro do conhecimento e da associação” (GARAPON, 1997, p. 42), 

ou seja, a uma espécie de estímulo que, quando mobilizado, geralmente desencadeia uma 

reação imediata por parte de quem o observa, de modo que os signos ainda hoje mobilizados 

pelo Poder Judiciário têm todo um valor e é isso mesmo que se vê no conto de Anatole 

France, quando Crainquebille, após o seu julgamento, já aprisionado, senta-se em sua 

banqueta acorrentada, cheio de espanto e admiração, porquanto: 

 

Ele mesmo não estava bem certo de que os juízes se houvessem enganado. O 
tribunal escondera-lhe as suas íntimas fraquezas sob a majestade das formas. 
Ele não podia acreditar que pudesse ter razão contra magistrados cujas 
razões não compreendera: era-lhe impossível conceber que alguma coisa 
claudicasse numa tão bela cerimônia. Pois, não indo à missa nem ao Eliseu, 
nunca vira em sua vida nada tão belo quanto um julgamento na polícia 
correcional. Sabia bem que não gritara “Morte aos bigorrilhas!” E, que 
tivesse sido condenado a quinze dias de prisão por havê-lo gritado, era, em 
sua mente, um mistério solene, um desses artigos de fé a que os crentes 
aderem sem compreender, uma revelação obscura, deslumbrante, excelsa e 
terrível. 
O pobre velho reconhecia-se culpado de haver misticamente ofendido o 
agente 64, tal como um menino que vai ao catecismo se reconhece culpado 
do pecado de Eva. Haviam-lhe ensinado, através do veredito, que ele gritara 
“Morte aos bigorrilhas!” Portanto, de algum modo misterioso, dele próprio 
ignorado, ele gritara “Morte aos bigorrilhas!” Fora transportado a um mundo 
sobrenatural. Seu julgamento fora o seu apocalipse. 
Se não podia figurar uma ideia clara do delito, menos nítido ainda era o 
modo como via a punição. A condenação lhe parecera algo solene, litúrgico 
e supremo, algo prodigioso que não se compreende nem discute, o de que 
não há por que louvar-se ou se queixar. Neste momento, tivesse ele visto o 
presidente Bourriche, com uma auréola na fronte e um par de asas brancas, 
descer pelo teto entreaberto, não se teria espantado com mais essa 
manifestação da glória judiciária. Pensaria simplesmente: “Ora vejam, a 
função continua!” (FRANCE, 1986, pp. 27-28) 
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Por isso é que aqui sustentamos ser comum, no delineamento das imagens 

que retratam o ambiente forense e os seus protagonistas, a acentuação, dentre outros, dos 

sinais de ordem e de austeridade, certamente para incutir, em seus destinatários, o almejado 

senso de adequação comportamental, com o que se pretende obter, em última análise, uma 

resposta eficaz àquilo que os incita, por exemplo, a obediência à lei e à ordem. 

Defendemos, pois, que um dos centros de interesse das representações 

judiciárias, da forma como costumam ser mobilizadas, é o condicionamento dos seus 

destinatários ao princípio de que qualquer detentor de tais características, seja o indivíduo ou 

o ambiente, tem o direito de esperar, dos seus circundantes, os tratamentos solene e litúrgico 

que o contexto judicial reclama. 

A exigência, pois, de determinadas maneiras de o indivíduo se apresentar e 

agir, no âmbito da Justiça, parece-nos destinada a associar, por meio da repetição, um 

estímulo a uma resposta, de tal modo que a simples exposição do sujeito ao que o estimula - 

como a suntuosidade de alguns tribunais, por exemplo -, provoque, de forma imediata e 

automática, a reação esperada, quer a disposição emocional que traduz respeito, ou o 

sentimento que exprime espanto, ambos representativos de certa admiração. 

No âmbito da justiça, pois, a representação significa a atividade dos 

participantes da cena enunciativa judicial, seja por parte do autor ou do réu, das testemunhas, 

do advogado, do promotor de justiça ou do juiz, que se apresentam diante de um grupo 

particular de observadores, sobre os quais tendem a exercer alguma influência. 

Daí porque entendemos que o cenário da Justiça, geralmente marcado por 

uma arquitetura que se impõe, não só por suas dimensões ou proporções físicas, mas também 

pela majestade das suas formas e símbolos, se associa aos demais elementos constituintes da 

cena judicial justamente para assegurar, quando não o próprio sentido, a força de uma 

enunciação judicial. 

A alusão, pois, à metáfora teatral, relativamente aos acontecimentos 

judiciais, em especial à narrativa que envolve a condução e o julgamento do verdureiro 

Crainquebille, nos parece de todo apropriada, afinal, se “a própria vida |...| [pode ser 

considerada] uma encenação dramática” (GOFFMAN, 2014, p. 85), uma audiência 

correcional ou um julgamento em tribunal, onde a caracterização de personalidades 

significativas também se destaca, comportam perfeitamente a comparação com uma peça de 

teatro. 
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Ademais, considerando-se que em uma enunciação de cunho judicial, o que 

geralmente se persegue é a concretização de abstrações como o “Direito” e a “Justiça”, 

entendemos que as encenações levadas a efeito em tais circunstâncias, dentre outras 

finalidades, têm o condão de assegurar a tangibilidade e, acima de tudo, a eficácia desses 

conceitos complexos, notadamente quando nem todos os participantes de tal evento 

conseguem compreender, em sua plenitude, o sentido do que ali se manifesta. 

Portanto, seja em um acontecimento jurídico factual, seja na narrativa 

literária de Anatole France, acreditamos que esse conjunto de fatores que compõe, não só a 

imagem das personagens incorporadas, como também os objetos por elas utilizados, os 

símbolos que mobilizam e a própria cenografia que as cerca, contribui para a adesão ao 

universo de sentido da esfera judicial, assim como colabora com o ajustamento das condutas 

dos sujeitos envolvidos, até mesmo de forma inconsciente. 

O que resta deste trabalho, então, é a conclusão de que a cena de enunciação 

judicial não se resume a um quadro estático, como o que revela uma sala de audiência, por 

exemplo. Mais do que isso, a cena judiciária envolve, além do referido quadro, os próprios 

participantes dele, como o juiz e os advogados, assim como os seus respectivos discursos, tal 

qual a relatoria de um processo, a defesa de um cliente, a acusação de um indiciado e daí por 

diante. 

De igual modo, a cena enunciativa de teor judicial abarca o tipo de 

acontecimento que ali se desenrola, a exemplo da audiência, e a atmosfera do ambiente, ou 

seja, a sua solenidade e liturgia, de modo que os discursos jurídicos, ao mesmo tempo em que 

representam um universo de sentido específico, tem as suas enunciações como parte 

integrante desse próprio universo, ou seja, representam “o [seu] mundo |...| [e] suas 

enunciações são parte integrante |...| [desse mesmo] mundo que |...| representam, |...| são 

inseparáveis da maneira pela qual geram sua própria emergência, o acontecimento de fala que 

|...| instituem” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 40). 

No caso do conto Crainquebille, reúnem-se as circunstâncias de sua 

produção, o momento e o lugar em que é produzido, os indivíduos que o produz e, ainda, as 

normas que presidem a tal empreendimento e a sua recepção, que fica a cargo dos seus 

destinatários, de modo a vincular o que manifesta às condicionantes que legitimam a sua 

própria manifestação. 

Em outras palavras, as circunstâncias em meio às quais se enuncia o 

acontecimento jurídico em France, servem à própria composição da sua narrativa literária, isto 
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é, se apresenta como parte integrante dela e do seu processo fundador, a tal ponto de, no 

segundo capítulo, intitulado “o caso de Crainquebille”, o texto assumir ares de uma petição, 

na medida em que expõe os fatos, para somente depois tratar do direito. 

Por todo o exposto, sustentamos com a presente dissertação que, guardadas 

as devidas proporções em termos de suas respectivas consequências, não nos parece haver, de 

fato, muita diferença entre o ato de narrar um fato jurídico genuíno e a narrativa de 

acontecimentos cotidianos sem efeitos na órbita do direito. Sem dúvida, tudo “o que pode ser 

pensado há de ser, seguramente, uma ficção”. (NIETZSCHE, 2008, p. 282), pois, quando nos 

colocamos a relembrar fatos ocorridos, nada mais fazemos do que recria-los, imaginá-los da 

maneira como os concebemos. 
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ANEXO - Íntegra do Conto Crainquebille, de Anatole France, com tradução de João 
Guilherme Linke 
 

 

I 

 

Da Majestade das Leis 

 

Toda a majestade da justiça está contida em cada sentença proferida pelo 

magistrado em nome do povo soberano. Jérôme Crainquebille, vendedor ambulante, ficou 

sabendo o quanto a lei é augusta quando foi conduzido à corte correcional por desacato a um 

agente de polícia. No salão soturno e portentoso, tomando assento no banco dos réus, viu ele 

os juízes, escrivães, os advogados em suas togas, o meirinho com sua corrente, os gendarmes, 

e, por trás de uma balaustrada, as cabeças descobertas de espectadores silenciosos. E viu-se a 

si mesmo empoleirado numa cadeira elevada, como se ao comparecer perante a autoridade o 

próprio acusado fizesse jus a uma funesta honraria. Ao fundo da sala, entre os dois assessores, 

sentava-se o Senhor Presidente Bourriche, ostentando no peito as palmas de oficial da 

Academia. Um busto da República e um Cristo crucificado encimavam o pretório, de sorte 

que todas as leis divinas e humanas estavam suspensas sobre a cabeça de Crainquebille. 

Aquilo lhe infundia um justificado assombro. Não tendo o espírito filosófico, ele não se 

detinha em conjeturar o significado daquele crucifixo, nem procurava indagar se Jesus e 

Marianne, no Palais, estariam em mútuo acordo. O que seria no entanto boa matéria de 

reflexão, pois que afinal a doutrina pontifícia e o direito canônico opõem-se, em não poucos 

pontos, à Constituição da República e ao Código Civil. Ao que se saiba, as Decretais não 

foram abolidas. A Igreja de Cristo ensina como outrora que só são legítimos os poderes a que 

ela concedeu a investidura. Ora, a República Francesa alega ainda e sempre não proceder do 

pontificial. Crainquebille poderia ter dito com certa razão: 

“Senhores juízes, não sendo o presidente Loubet ungido, esses cristo que 

pende sobre as vossas cabeças vos rejeita pela voz dos concílios e dos papas. Ou ele está aqui 

para lembrar-vos os direitos da Igreja, que invalidam os vossos, ou a sua presença não tem 

qualquer significado razoável.” 

Ao que o presidente Bourriche teria talvez retrucado: 

“Acusado Crainquebille, os reis da França andaram sempre às turras com o 

papa. Guillaume de Nogaret foi excomungado, e não resignou o seu cargo por tão pouco. O 
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Cristo do pretório não é o Cristo de Gregório VII e de Bonifácio VIII. É, isso sim, o Cristo do 

Evangelho, que não conhecia uma só palavra de direito canônico e nunca ouviu falar nas 

sacras Decretais.” 

Então seria lícito a Crainquebille contestar: 

“O Cristo do Evangelho era anarquista. O que é mais, foi ele vítima de uma 

condenação que há mil e novecentos anos todos os povos cristãos consideram como um grave 

erro judiciário. Eu o desafio, senhor Presidente, a condenar-me em seu nome, a quarenta e 

oito horas de prisão que sejam.” 

Mas Crainquebille não teceu qualquer consideração histórica, política ou 

social. Quedou-se em estupor. O aparato que o cercava inspirava-lhe um alto conceito da 

justiça. Imbuído de respeito, afogado em espavento, estava pronto a fiar-se nos juízes quanto à 

própria culpabilidade. Em sua consciência, não se julgava um criminoso; mas sentia quão 

pouco representa a consciência de um simples verdureiro ante os símbolos da lei e os 

ministros da vindita social. O seu próprio advogado já o convencera a meio de que ele não era 

inocente. 

Uma instrução rápida e sumária destacara as acusações que pesavam sobre 

ele. 
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II 

 

O Caso de Crainquebille 

 

Jérôme Crainquebille, vendedor-das-quatro-estações, andava pelas ruas da 

cidade a empurrar o seu carrinho e a pregoar: “Couve, nabo, cenoura!” E, quando tinha alho-

poró, anunciava: “Brotos de aspargo!”, pois o porro é o aspargo do pobre. Ora, deu-se que, no 

dia 20 de outubro, pelo meio-dia, quando ele descia a Rue Montmartre, Mme Bayard, 

proprietária da sapataria A l’Ange Gardien, saiu da sua loja, acercou-se da carrocinha de 

verduras e, apanhando desdenhosamente um molho de poró, disse: 

- Não estão com boa cara os seus alhos. Quanto o molho? 

- Quinze sous, freguesa. Melhores não há. 

- Quinze sous, três talinhos murchos? 

E atirou o molho na carriola com um gesto de enfado. 

Foi então que o agente 64 apareceu e disse a Crainquebille: 

- Andando! 

Crainquebille, nos últimos cinquenta anos, andava da manhã à noite. A 

ordem pareceu-lhe legítima e em conformidade com a natureza das coisas. Plenamente 

disposto a obedecer, ele instou a freguesa a servir-se do que lhe conviesse. 

- Preciso escolher a mercadoria – respondeu azedamente a sapateira. 

E apalpou de novo todos os molhos de porro, depois apanhou o que lhe 

pareceu o melhor e o apertou contra o seio como os santos, nas pinturas das igrejas, cingem ao 

peito a palma triunfal. 

- Vou lhe dar quatorze sous. É mais do que vale. Vou busca-los na loja, pois 

não os tenho comigo. 

E, sempre abraçada ao seu molho, entrou na sapataria, onde uma 

compradora, carregando uma criança, a tinha precedido. 

Nesse momento, o agente 64 disse a Crainquebille pela segunda vez: 

- Andando! 

- Estou esperando o meu dinheiro – respondeu Crainquebille. 

- Não estou lhe mandando esperar o seu dinheiro: estou-lhe mandado andar 

– retrucou o agente com firmeza. 
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Entretanto a sapateira, no interior da loja, experimentava sapatinhos azuis 

num bebê de dezoito meses, cuja mãe tinha pressa. As cabeças verdes de porro repousavam 

sobre o balcão. 

Durante o meio século em que vinha empurrando o seu carrinho pelas ruas, 

Crainquebille aprendera a obedecer aos representantes da lei. Mas desta vez encontrava-se 

numa situação peculiar, entre um dever e um direito. Ele não possuía o espírito jurídico. Não 

compreendeu que o gozo de um direito individual não o dispensava de atender a um dever 

social. Deu exagerada ênfase ao seu direito, que era o de receber quatorze sous, e não se ateve 

o bastante ao seu dever, que era o de tocar o seu veículo e circular, circular sempre. 

Continuou parado. 

Pela terceira vez o agente 64, calmo e sem se encolerizar, deu-lhe a ordem 

de pôr-se em movimento. Diversamente do brigadeiro Montauciel, que ameaça todo o tempo 

e nunca age, o agente 64 é sóbrio nas suas advertências e lesto em lavrar notificações. Tal é o 

seu caráter. Ainda que um tanto sonso, é um excelente servidor e um soldado leal. A coragem 

de um leão e a doçura de uma criança. Tudo o que lhe importa é cumprir as suas instruções. 

- Não entende que estou-lhe mandando andar? 

Crainquebille tinha para fincar pé uma razão por demais ponderável aos 

seus olhos para que não a julgasse suficiente. Ele a expôs com simplicidade, mas sem tacto: 

- Com a breca! Pois não estou lhe dizendo que espero o meu dinheiro? 

O agente 64 contentou-se em responder: 

- Quer que lhe sapeque uma multa? Se quiser é só dizer. 

Ouvindo essas palavras, Crainquebille encolheu devagar os ombros e passou 

sobre o agente um olhar desgostoso, que elevou em seguida para o céu. Aquele olhar dizia: 

“Valha-me Deus! Serei eu acaso um contraventor das leis? Acaso escarneço 

os decretos e ordenações que regem a minha condição ambulatória? Às cinco da manhã estava 

eu no mercado de Halles. Faz sete horas que queimo os calos nos meus varais a gritar: Couve, 

nabo, cenoura! Tenho sessenta anos nas costas. Estou cansado. E o senhor me pretende 

inculpar de arvorar a bandeira negra da revolta. Está a mangar comigo, e a sua zombaria é 

cruel.” 

Fosse que a expressão daquele olhar lhe escapasse, fosse por não encontrar 

nele uma desculpa para a desobediência, o agente perguntou em voz breve e rude se se tinha 

feito compreender. 
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Àquela altura era tremenda a barafunda de viaturas na Rue Montmartre. 

Fiacres, cabriolés, traquitanas, ônibus, carretas, comprimidos uns contra os outros, pareciam 

indissoluvelmente unidos e agregados. E por sobre a sua imobilidade trepidante elevavam-se 

pragas e imprecações. Os cocheiros dos fiacres trocavam de longe com os entregadores de 

açougue extensos e heroicos impropérios, e os condutores de ônibus, atribuindo a 

Crainquebille a causa da balbúrdia, chamavam-lhe palerma e trapalhão. 

Entretanto, nas calçadas, curiosos se apinhavam, atentos à pendenga. E o 

agente, vendo-se observado, só cuidava de fazer valer a sua autoridade. 

- Muito bem – disse ele. 

E sacou do bolso um calepino amarrotado e um toco de lápis. 

Crainquebille aferrava-se à sua decisão, obedecendo a uma força interior. 

De qualquer modo, ser-lhe-ia impossível agora avançar ou recuar. A roda do seu carrinho 

engatara-se desastradamente à de uma carroça de leiteiro. 

E ele clamava, arrancando os cabelos sob o gorro: 

- Mas eu lhe digo que estou esperando o meu dinheiro! Desgraça de azar! 

Raio de miséria! Demônios do inferno! 

A essas manifestações, que contudo exprimiam menos revolta que 

desespero, o agente 64 julgou-se insultado. E como, para ele, todo insulto revestia 

necessariamente a forma tradicional, rotineira, consagrada, ritual e por assim dizer litúrgica de 

“Morte aos bigorrilhas!”, foi sob esta forma que ele recolheu e condensou em seus ouvidos as 

palavras do insurgente. 

- Ah! O senhor disse “Morte aos bigorrilhas!” Muito bem. Me acompanhe. 

No extremo de pasmo e consternação em que se encontrava, Crainquebille 

fitou seus olhos descorados pelo sol no agente 64 e, na sua voz quebrada, que lhe saía ora de 

sobre a cabeça, ora de debaixo dos calcanhares, exclamou, cruzando os braços sobre o blusão 

azul: 

- Eu disse “Morte aos bigorrilhas”? Eu?... Ora! 

A prisão foi acolhida com risadas por moleques e empregados do comércio. 

Ela contentava o gosto que têm todas as multidões pelos espetáculos ignóbeis e violentos. 

Mas, abrindo passagem pelo círculo de populares, um velhote de ar tristonho, vestido de preto 

e usando uma cartola, aproximou-se do agente e disse-lhe, suave mas firmemente, em voz 

baixa: 

- O senhor está enganado. Esse homem não o insultou. 
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- Não se meta no que não lhe diz respeito – respondeu-lhe o agente, sem 

proferir ameaças, pois falava a um homem de boa apresentação. 

O velho insistiu, com grande calma e tenacidade. E o agente notificou-o 

com uma intimação para ir explicar-se com o comissário. 

No entretempo, Crainquebille bradava: 

- Então eu disse “Morte aos bigorrilhas!” Ora, ora!... 

E ainda repetia essas palavras estupefatas quando Mme Bayard, a sapateira, 

apareceu com os quatorze sous na mão. Mas o agente 64 já o agarrava pela gola, e Mme 

Bayard, entendendo que nada era devido a um homem às voltas com a polícia, enfiou os 

quatorze sous no bolso do avental. 

Vendo de repente a sua viatura sequestrada, a liberdade perdida, o abismo a 

cavar-lhe sob os pés e o sol a extinguir-se, Crainquebille murmurou: 

- E essa agora!... 

Perante o comissário, o velho da cartola declarou que, detido em seu 

caminho por um engarrafamento de trânsito, testemunhara a cena, que reafirmava que o 

agente não fora insultado, que tudo não passara de um mal-entendido. Forneceu seu nome e 

qualificações: Dr. David Matthieu, médico-chefe do Hospital Ambroise-Paré, oficial da 

Legião de Honra. Em outros tempos um tal depoimento teria esclarecido suficientemente o 

comissário. Mas agora, na França, os intelectuais eram suspeitos. 

A detenção foi mantida. Crainquebille passou a noite na cela do posto de 

polícia e, pela manhã, foi transferido no tintureiro para o Depósito de Presos. 

A prisão não lhe pareceu dolorosa ou humilhante. Pareceu-lhe necessária. O 

que mais o impressionou foi o asseio das paredes e ladrilhos. 

- Um lugar limpo, não há que duvidar – disse ele – Palavra! Podia-se comer 

no chão. 

Deixado só, procurou arredar o escabelo; mas descobriu que estava preso à 

parede. Em voz alta, deu largas à sua surpresa: 

- Que ideia engraçada! Eis aí uma coisa que eu não teria sido capaz de 

inventar, com certeza. 

Tendo-se sentado, ficou a revolver os polegares, sem sair do seu assombro. 

O silêncio e a solidão o acabrunhavam. Ele se aborrecia, e pensava com inquietação na sua 

carriola apreendida, ainda carregada de couves, cenouras, aipos, alfaces e chicórias. E 

perguntava-se ansioso: 
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- Onde me terão metido a minha viatura? 

No terceiro dia, recebeu a visita do seu advogado, Dr. Lamerle, um dos mais 

jovens membros do foro de Paris, presidente de uma das seções da “Liga da Pátria Francesa”. 

Crainquebille tentou expor-lhe o acontecido, o que não lhe era fácil, pois 

não tinha o hábito da palavra. Talvez se tivesse saído da tarefa ainda assim, com um pouco de 

ajuda. Mas o advogado sacudiu a cabeça com ar de desconfiança a tudo que ele dizia, e, 

folheando papéis, resmungava: 

- Hum! hum! Não estou vendo nada disso nos autos... 

Depois, um tanto impaciente, disse, torcendo as pontas dos bigodes louros: 

- No seu próprio interesse, seria talvez preferível confessar. De minha parte, 

acho que a sua atitude de negativa sistemática é assaz inconveniente. 

A partir daí, Crainquebille estaria plenamente disposto a fazer confissões, se 

soubesse o que devia confessar. 
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III 

 

Crainquebille enfrenta a Justiça 

 

O Presidente Bourriche dedicou seis minutos inteiros ao interrogatório de 

Crainquebille. Esse interrogatório teria produzido mais luz se o acusado tivesse respondido às 

perguntas que lhe eram feitas. Mas Crainquebille não era afeito às discussões, e, num tal 

ambiente, o respeito e o espanto trancavam-lhe a garganta. Assim, pois, guardou silêncio, e o 

presidente dava ele próprio as respostas; e estas eram esmagadoras. Concluiu: 

- Em suma, reconhece ter dito “Morte aos bigorrilhas!” 

- Eu disse “Morte aos bigorrilhas!” porque o senhor agente disse “Morte aos 

bigorrilhas!” Então eu disse “Morte aos bigorrilhas!” 

Queria dar a entender que, surpreendido pela imputação imprevista, repetira, 

em seu estupor, as palavras que lhe haviam sido falsamente atribuídas, e que certamente ele 

em absoluto não pronunciara. Dissera “Morte aos bigorrilhas!” como se tivesse dito: “Eu! 

usar palavras injuriosas, pode imaginar uma coisa dessas?” 

O presidente Bourriche não interpretou dessa forma. 

- Pretende afirmar – disse ele – que o agente usou a expressão em primeiro 

lugar? 

Crainquebille desistiu de explicar-se. Era difícil demais. 

- O senhor não insiste. Faz bem – disse o presidente. 

E mandou chamar as testemunhas. 

O agente 64, por nome Bastien Matra, jurou dizer a verdade e nada além da 

verdade. Em seguida depôs nestes termos: 

- Estando de serviço no dia 20 de outubro, ao meio-dia, notei, na Rue 

Montmartre, um indivíduo que me pareceu ser um vendedor ambulante e que tinha o seu 

veículo indevidamente estacionado à altura do número 328, o que ocasionava uma obstrução 

no trânsito. Por três vezes dei-lhe ordem de circular, à qual ele se recusou a obtemperar. E 

quando o adverti de que iria lavrar um auto de infração, respondeu-me aos gritos: “Morte aos 

bigorrilhas!”, o que me pareceu um desacato. 

Este depoimento, firme e comedido, foi escutado com evidente favor pelo 

tribunal. A defesa citara madame Bayard, sapateira, e M. David Matthieu, médico-chefe do 

Hospital Ambroise-Paré, oficial da Legião de Honra. Madame Bayard nada vira e nada 
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ouvira. O doutor Matthieu encontrava-se no ajuntamento que cercava o agente quando este 

intimara o verdureiro a circular. Seu depoimento provocou um incidente. 

- Eu testemunhei o fato – disse ele. – E observei que o agente cometeu um 

engano: ele não foi insultado. Eu me dirigi a ele e fiz-lhe essa observação. O agente manteve a 

detenção e convidou-me a acompanha-lo ao comissariado. O que fiz. Reiterei a minha 

declaração perante o comissário. 

- Pode sentar-se – disse o presidente. – Porteiro, faça entrar a testemunha 

Matra. Matra, quando o senhor procedeu à prisão do acusado, o senhor Dr. Matthieu não lhe 

fez observar que o senhor se havia enganado? 

- Isto é, senhor presidente, ele me insultou. 

- O que lhe disse ele? 

-Ele me disse “Morte aos bigorrilhas!” 

Um zunzum entremeado de risadas fez-se ouvir no auditório. 

- Pode retirar-se – disse o presidente precipitadamente. 

E advertiu o público de que, se aquelas manifestações indecorosas se 

reproduzissem, faria evacuar a sala. Entretanto, o advogado de defesa agitava triunfalmente as 

mangas da toga, e pensou-se a essa altura que Crainquebille seria absolvido. 

Restabelecida a calma, o advogado Lamerle levantou-se. Iniciou o seu 

arrazoado por um elogio dos agentes da Prefeitura de Polícia, “esses modestos servidores que, 

auferindo um salário irrisório, suportam fadigas e arrostam perigos incessantes, praticando um 

heroísmo quotidiano. São antigos soldados, e permanecem soldados. Soldados, a palavra diz 

tudo...” 

E o advogado Lamerle alçou-se sem esforço a sublimes considerações sobre 

as virtudes militares. Era daqueles, afirmou, “que não admitem que se toque no exército”, no 

bravo exército nacional a que ele se orgulhava de pertencer. 

O presidente inclinou a cabeça. 

O advogado Lamerle era, com efeito, tenente da reserva. Era também 

candidato nacionalista no Quartier des Vieilles-Haudriettes. 

E prosseguiu: 

- Certamente eu não desconheço os modestos mas preciosos serviços que 

prestam diariamente os guardiães da paz à brava população de Paris. E não teria conseguido 

em apresentar-vos, senhores, a defesa de Crainquebille se tivesse visto nele o detrator de um 

velho soldado. Meu cliente é acusado de ter dito “Morte aos bigorrilhas!” O sentido da 
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expressão não deixa margem a dúvidas. Quem folhear o Dicionário de Linguagem Popular 

encontrará ali esta definição: Bigorrilha: Indivíduo reles, vil, desprezível. E ainda: Sujeito 

fraco metido a valentão. “Morte aos bigorrilhas!” é uma expressão usada em certos meios. 

Mas a questão é: como a empregou Crainquebille? Ou mesmo: será que ele de fato a 

empregou? Permiti-me, senhores, duvidá-lo. Eu não ponho dúvida a boa-fé do agente Matra. 

Mas ele executa, conforme dissemos, um ofício penoso. Por vezes está fatigado, 

sobrecarregado, extenuado. Nessas condições, pode ter sido vítima de uma espécie de 

alucinação auditiva. E quando ele vem declarar-vos, senhores, que o doutor Matthieu, oficial 

da Legião de Honra, médico-chefe do Hospital Ambroise-Paré, um luminar da ciência e um 

cavaleiro refinado, gritou “Morte aos bigorrilhas!” nós nos vemos certamente forçados a 

constatar que Matra é presa de uma perturbação obsessiva e, se o termo não é demasiado 

forte, do delírio da perseguição. E ainda mesmo que Crainquebille tivesse gritado “Morte aos 

bigorrilhas!” restaria saber se o dito teria, na sua boca, o caráter de um delito. Crainquebille é 

filho natural de uma vendedora ambulante, depravada pelo desregramento e pela bebida. Ele 

nasceu alcoólatra. Aqui o vedes embrutecido por sessenta anos de miséria. Força é 

reconhecerdes, senhores, que ele é irresponsável. 

O advogado Lamerle sentou-se, e o presidente Bourriche leu entre dentes 

uma sentença que condenava Jérôme Crainquebille a quinze dias de prisão e cinquenta 

francos de multa. O tribunal fundara a condenação no testemunho do agente Matra. 

Conduzido pelos longos corredores sombrios do Palais, Crainquebille 

experimentou uma imensa necessidade de simpatia. Voltou-se para o guarda municipal que o 

acompanhava e chamou por três vezes: 

- Guarda... Guarda... Eh, guarda... 

E suspirou: 

- Quinze dias atrás, se me tivessem dito que me aconteceria o que está me 

acontecendo!... 

Depois fez esta reflexão: 

- Falam muito depressa esses senhores. Falam bonito, mas depressa demais. 

A gente não consegue se explicar com eles... Não acha, guarda, que eles falam depressa 

demais? 

Mas o soldado marchava sem responder e sem voltar a cabeça. 

Crainquebille perguntou-lhe: 

- Por que não me responde? 
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O soldado continuou em silêncio. E Crainquebille disse-lhe com amargura: 

- Até com um cachorro se fala. Por que não fala comigo? Não pode abrir a 

boca? Tem medo que saia mau cheiro? 
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IV 

 

Apologia do Senhor Presidente Bourriche 

 

Alguns curiosos e dois ou três advogados deixaram a sala de audiências 

após a leitura da sentença, quando já o escrivão anunciava uma outra causa. Os que saíam não 

faziam comentários sobre o caso Crainquebille, que pouco lhes interessara e no qual já não 

pensavam mais. Só M. Jean Lermite, gravador a água-forte, que viera por acaso ao Palais, 

meditava no que acabara de ver e ouvir. 

Passando o braço em torno dos ombros do advogado Joseph Aubarrée, disse 

ele: 

- O que se deve louvar no presidente Bourriche é o ter sabido guardar-se de 

vãs curiosidades do espírito e precatar-se do orgulho intelectual que intenta tudo conhecer. 

Opondo entre si os depoimentos contraditórios do agente Matra e do doutor David Matthieu, 

o juiz teria enveredado por um caminho que só poderia conduzir à dúvida e à incerteza. O 

método que consiste em examinar os fatos segundo as regras da crítica é inconciliável com a 

boa administração da justiça. Se o magistrado cometesse a imprudência de seguir tal critério, 

seus julgamentos dependeriam da sua sagacidade pessoal, que é o mais das vezes pequena, e 

da imperfeição humana, que é constante. Quem seria autoridade para julgá-la? Não se pode 

negar que o método histórico é de todo impróprio para proporcionar-lhe as certezas de que ele 

necessita. Basta lembrar o ocorrido com Walter Raleigh. Certo dia em que Walter Raleigh, 

encerrado na Torre de Londres, trabalhava como de costume na segunda parte da sua História 

do Mundo, uma rixa eclodiu sob a sua janela. Ele foi olhar as pessoas que querelavam, e, ao 

retornar ao trabalho, pensava tê-las muito bem observado. Mas no dia seguinte, falando do 

incidente a um dos seus amigos, que assistira ao mesmo e até nele participara, foi contradito 

pelo amigo em todos os pontos. Refletindo então na dificuldade de conhecer a verdade sobre 

acontecimentos longínquos, quando pudera enganar-se sobre o que se passara debaixo dos 

seus olhos, ele atirou ao fogo o manuscrito da sua História. Se os juízes tivessem os mesmos 

escrúpulos de Sir Walter Raleigh, atirariam ao fogo todas as suas instruções. Mas eles não têm 

o direito de fazê-lo. Seria da sua parte a negação da justiça, um crime. Pode-se renunciar a 

saber, mas não se pode renunciar a julgar. Os que pretendem exigir que os acórdãos dos 

tribunais sejam fundados na indagação metódica dos fatos são perigosos sofistas e inimigos 

pérfidos da justiça civil e da justiça militar. O presidente Bourriche possui suficiente espírito 
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jurídico para não fazer depender os seus arestos da razão e da ciência, cujas conclusões são 

sujeitas a perpétuas disputas. Ele os funda sobre dogmas e os assenta na tradição, de forma 

que os seus julgamentos equiparam-se em autoridade aos mandamentos da Igreja. Suas 

sentenças são canônicas. Tenho para mim que ele as tira de um certo número de cânones 

sagrados. Veja, por exemplo, que ele classifica os testemunhos, não de acordo com os 

caracteres incertos e enganadores da verossimilhança e da veracidade humana, mas de acordo 

com os caracteres intrínsecos, permanentes e manifestos. Ele os pesa ao peso das armas. Pode 

haver algo ao mesmo tempo mais simples e mais sábio? Ele tem por irrefutável o testemunho 

de um guardião da paz tão metafisicamente concebido quanto um número de matrícula, e 

segundo as categorias da polícia ideal. Não que Matra (Bastien), nascido em Cinto-Monte 

(Córsega), lhe pareça incapaz de errar. Jamais lhe passou pela cabeça que Bastien Matra fosse 

dotado de um grande espírito de observação, ou que aplicasse ao exame dos fatos um método 

exato e rigoroso. A bem dizer, não é Bastien Matra que ele considera, mas o agente 64. Um 

homem é falível, pensa ele. Pedro e Paulo podem enganar-se. Descartes e Gassendi, Leibnitz 

e Newton, Bichat e Claude Bernard podem ter-se enganado. Todos nós nos enganamos a todo 

instante. Nossas razões de erro são inúmeras. As percepções dos sentidos e os julgamentos do 

espírito são fontes de ilusão e causas de incerteza. Impossível fiar-se no testemunho de um 

homem: Testis unus, testis nulus. Mas pode-se ter fé em um número. Bastien Matra, de Cinto-

Monte, é falível. Mas o agente 64, abstração feita da sua humanidade, não se engana. É uma 

entidade. Uma entidade não tem nada em si do que existe nos homens e os perturba, os 

corrompe, os mistifica. Ela é pura, inalterável, sem mistura. Portanto o tribunal não hesitou 

em repelir o testemunho do doutor David Matthieu, que nada mais é do que um homem, para 

admitir o do agente 64, que é uma ideia pura, e como que um raio divino descido à barra do 

juízo. Assim procedendo, o presidente Bourriche se assegura uma espécie de infalibilidade, a 

única a que um juiz possa pretender. Se um homem que testifica está armado de um sabre, é 

ao sabre que se deve dar ouvidos, e não ao homem. O homem é desprezível e pode estar 

errado. O sabre não o é, e tem sempre razão. O presidente Bourriche penetrou profundamente 

o espírito das leis. A sociedade repousa na força, e a força deve ser respeitada como 

fundamento augusto das sociedades. A justiça é a administração da força. O presidente 

Bourriche sabe que o agente 64 é uma parcela do Príncipe. O Príncipe reside em cada um dos 

seus oficiais. Solapar a autoridade do agente 64 é enfraquecer o Estado. Comer uma das 

folhas da alcachofra é comer a alcachofra, como disse Bossuet em sua linguagem sublime 

(Politique Tirée de l’Écriture Sainte, passim). Todas as espadas de um Estado estão voltadas 
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na mesma direção. Opondo umas às outras, subverte-se a república. Eis por que o acusado 

Crainquebille foi justamente condenado a quinze dias de prisão e cinquenta francos de multa, 

com base no testemunho do agente 64. Parece-me ouvir o presidente Bourriche explicar ele 

próprio as altas e nobres razões que inspiraram a sua decisão. Parece-me ouvi-lo dizer: “Eu 

julguei aquele indivíduo em conformidade com o agente 64, porque o agente 64 é a emanação 

da força pública. E, para reconhecer a minha prudência, basta que se imagine que eu tivesse 

agido inversamente. Ver-se-á de pronto que seria um absurdo. Pois se eu julgasse contra a 

força, meus julgamentos não seriam executados. Observai, senhores, que os juízes não são 

obedecidos senão quando têm a força por eles. Sem os gendarmes, o juiz não passaria de um 

pobre sonhador. Eu me prejudicaria se tirasse a razão de um gendarme. Aliás, a índole das leis 

opõe-se a tal. Desarmar os fortes e armar os fracos seria mudar a ordem social que eu tenho 

por missão preservar. A justiça é a sanção das injustiças estabelecidas. Já foi ela vista alguma 

vez em oposição aos conquistadores, contrária aos usurpadores? Quando um poder ilegítimo 

se eleva, basta que ela o reconheça para torna-lo legítimo. Tudo está na forma, não há entre o 

crime e a inocência mais que a espessura de um papel timbrado. A ti, Crainquebille, faltou 

que fosses o mais forte. Se depois de gritar “Morte aos bigorrilhas!” te tivesses feito declarar 

imperador, ditador, presidente da República ou simplesmente conselheiro municipal, 

asseguro-te que não te teria condenado a quinze dias de prisão e cinquenta francos de multa. 

Ter-te-ia eximido de qualquer pena. Podes crer-me. Assim teria sem dúvida falado o 

presidente Bourriche, pois ele tem o espírito jurídico, e sabe o que um magistrado deve à 

sociedade. Ele lhe defende os princípios com ordem e regularidade. A justiça é social. Só as 

mentes depravadas podem querê-la sensível e humana. Ela é administrada com regras fixas, 

não com os estremecimentos da carne ou com os clarões da inteligência. Sobretudo, não se lhe 

exija que ela seja justa. Ela não necessita sê-lo, sendo ela a própria justiça. Direi mesmo que a 

ideia de uma justiça justa só pode ter germinado na cabeça de um anarquista. É verdade que o 

presidente Magnaud profere sentenças equitativas. Mas elas são revogadas, e isto é de justiça. 

O verdadeiro juiz pesa os testemunhos pelo peso das armas. Foi o que se viu no caso 

Crainquebille e em outras causas mais célebres. 

Assim falou M. Jean Lemirte, percorrendo de ponta a ponta a Sala dos 

Passos Perdidos. 

O bacharel Joseph Aubarrée, que conhecia o Palais, respondeu-lhe, coçando 

a ponta do nariz: 
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- Se quer minha opinião, não creio que o senhor presidente Bourriche se 

tenha alçado a tão altas metafísicas. A meu ver, admitindo o testemunho do agente 64 como a 

expressão da verdade, ele fez simplesmente o que sempre viu fazer. É na imitação que deve 

ser buscada a explicação da maior parte das ações humanas. Quem se conforma ao costume 

passará sempre por homem de bem. São chamadas pessoas de bem as que fazem como as 

outras. 
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V 

 

Da Submissão de Crainquebille às Leis da República 

 

Reconduzido à prisão, Crainquebille sentou-se na sua banqueta acorrentada, 

cheio de espanto e admiração. Ele mesmo não estava bem certo de que os juízes se houvessem 

enganado. O tribunal escondera-lhe as suas íntimas fraquezas sob a majestade das formas. Ele 

não podia acreditar que pudesse ter razão contra magistrados cujas razões não compreendera: 

era-lhe impossível conceber que alguma coisa claudicasse numa tão bela cerimônia. Pois, não 

indo à missa nem ao Eliseu, nunca vira em sua vida nada tão belo quanto um julgamento na 

polícia correcional. Sabia bem que não gritara “Morte aos bigorrilhas!” E, que tivesse sido 

condenado a quinze dias de prisão por havê-lo gritado, era, em sua mente, um mistério solene, 

um desses artigos de fé a que os crentes aderem sem compreender, uma revelação obscura, 

deslumbrante, excelsa e terrível. 

O pobre velho reconhecia-se culpado de haver misticamente ofendido o 

agente 64, tal como um menino que vai ao catecismo se reconhece culpado do pecado de Eva. 

Haviam-lhe ensinado, através do veredito, que ele gritara “Morte aos bigorrilhas!” Portanto, 

de algum modo misterioso, dele próprio ignorado, ele gritara “Morte aos bigorrilhas!” Fora 

transportado a um mundo sobrenatural. Seu julgamento fora o seu apocalipse. 

Se não podia figurar uma ideia clara do delito, menos nítido ainda era o 

modo como via a punição. A condenação lhe parecera algo solene, litúrgico e supremo, algo 

prodigioso que não se compreende nem discute, o de que não há por que louvar-se ou se 

queixar. Neste momento, tivesse ele visto o presidente Bourriche, com uma auréola na fronte 

e um par de asas brancas, descer pelo teto entreaberto, não se teria espantado com mais essa 

manifestação da glória judiciária. Pensaria simplesmente: “Ora vejam, a função continua!” 

No dia seguinte o advogado foi vê-lo: 

- E então, meu velho, sente-se muito mal? Coragem! Duas semanas passam 

depressa. Podia ter sido pior. 

- Quanto a isso, pode-se dizer que aqueles senhores até que foram muito 

gentis, muito educados: nenhuma grosseria. Eu não teria imaginado. E o guarda usava luvas 

brancas. O senhor não viu? 

- Tudo considerado, fizemos bem em confessar. 

- Acho que sim. 
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- Crainquebille, tenho uma boa notícia. Uma pessoa caridosa, a quem 

interessei na sua situação, entregou-me em seu benefício uma soma de cinquenta francos que 

será aplicada no pagamento da multa a que o senhor foi condenado. 

- E quando me entregará os cinquenta francos? 

- Eles serão entregues ao escrivão. Não se preocupe. 

- Bom. Eu agradeço à pessoa. 

E Crainquebille, meditativo, murmurou: 

- Esquisitas as coisas que me estão acontecendo. 

- Ora, nada de exageros, Crainquebille. O seu caso nada tem de raro, longe 

disso. 

- O senhor saberia me dizer onde meteram a minha carrocinha. 
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VI 

 

Crainquebille Enfrenta a Opinião Pública 

 

Tendo saído da prisão, Crainquebille empurrava o seu carrinho pela Rue 

Montmartre, a gritar: “Couve, nabo, cenoura!” Da sua aventura, não tirava nem orgulho nem 

vergonha. Não guardava dela uma recordação penosa. Em seu espírito, aquilo tinha algo de 

teatro, de viagem, de sonho. Sobretudo sentia-se contente de chapinhar na lama, pelo 

calçamento da cidade, e de ver sobre a cabeça o céu encharcado e sujo como as sarjetas, o 

bom céu da sua cidade. Parava a cada esquina para entornar um copo; depois, livre e feliz, 

cuspindo nas mãos para lubrificar as palmas calejadas, empunhava os varais e impelia a 

carriola, enquanto à sua frente os pardais, como ele madrugadores e pobres, que catavam seu 

sustento nas calçadas, esvoaçavam em bando ao seu pregão familiar: Couve, nabo, cenoura! 

Uma velha freguesa, que acorrera, perguntou-lhe apalpando os aipos: 

- O que lhe aconteceu, Tio Crainquebille? Faz três semanas que não o vejo. 

Esteve doente? Parece um pouco pálido. 

- Eu lhe digo, m’ame Mailloche, estava a viver de rendas. 

Nada mudou na sua vida, senão que ele vai ao botequim mais vezes que de 

costume, porque tem uma impressão de feriado, e porque fez conhecimento com pessoas 

caridosas. Volta um pouco alegre para a sua mansarda. Estendido na enxerga, puxa sobre si os 

sacos que lhe presenteou o vendedor de castanhas da esquina, e que lhe servem de coberta, e 

reflete: “Não é tão má, a prisão: tem-se tudo o que é preciso. Mas assim mesmo é melhor estar 

em casa.” 

Seu contentamento, no entanto, teve curta duração. Logo começou a 

perceber que as freguesas lhe torciam o nariz. 

- Vejam que lindos aipos, m’ame Cointreau! 

- Não preciso de nada. 

- Como não precisa de nada? Não me diga que a senhora está vivendo de 

brisa. 

Mas m’ame Cointreau, sem lhe dar resposta, voltou a entrar altaneira na 

grande padaria de que era a gerente. As lojistas e as porteiras, antes assíduas ao redor da sua 

carrocinha verdejante e florida, agora lhe viravam a cara. Chegando à sapataria do Anjo da 

Guarda, local onde haviam começado as suas peripécias judiciárias, ele chamou: 



97 
 

- M’ame Bayard, m’ame Bayard, a senhora me deve quinze sous da outra 

vez. 

Mas m’ame Bayard, sentada atrás do seu balcão, nem se dignou de voltar a 

cabeça. 

A Rue Montmartre inteira sabia que o Tio Crainquebille estivera na cadeia, 

e a Rue Montmartre inteira não mais o conhecia. O rumor da sua condenação chegara até ao 

subúrbio e à esquina movimentada da Rue Richer. Ali, por volta do meio-dia, ele avistou 

madame Laure, sua boa e fiel freguesa, inclinada sobre o carrinho do jovem Martin. Tateava 

um grande molho de couves. Seus cabelos brilhavam ao sol como abundantes fios de ouro, 

enrolados num grande coque. E o jovem Martin, um coisa-à-toa, sujeitinho safardana, jurava-

lhe com a mão no peito que não havia melhor mercadoria que a sua. Ante aquela cena, 

Crainquebille sentiu o coração dilacerar-se. Impeliu a sua carroça de encontro à do pequeno 

Martin e disse a madame Laure, em voz plangente e entrecortada: 

- Não é bonito passar-me para trás desse jeito. 

Mme Laure, como ela própria reconhecia, não era nenhuma duquesa. Não 

fora nos salões que ouvira falar do “tintureiro” e do Depósito de Presos. Mas pode-se ser 

honesta em todas as categorias, não é mesmo? Cada qual tem o seu amor-próprio, e quem 

gosta de ter negócios com um indivíduo saído do xadrez? Assim, por única resposta a 

Crainquebille, simulou uma náusea. E o velho verdureiro, ressentindo a afronta, berrou: 

- Ora, sua... bruaca! 

Mme Laure deixou cair as suas couves e gritou: 

- Eh! Dobre a língua, velho desordeiro! Esse aí sai das grades e vem insultar 

as pessoas! 

A sangue-frio, Crainquebille jamais teria reprochado a Mme Laure a sua 

condição. Sabia muito bem que não se faz na vida o que se quer, que não se escolhe o próprio 

ofício, e que há gente boa em toda parte. Tinha por costume ignorar discretamente o que 

faziam em casa as suas clientes, e não desprezava ninguém. Mas ele estava fora de si. Por três 

vezes chamou Mme Laure de bruaca, bisca e marafona. Um círculo de curiosos formou-se em 

torno de Mme Laure e Crainquebille, que trocaram ainda diversos vitupérios tão solenes 

quanto os primeiros, e que teriam desfiado todas as contas dos seus rosários se um agente 

subitamente surgido não os tivesse, por seu silêncio e imobilidade, tornado tão mudos e 

imóveis quanto ele. Separaram-se. Mas o incidente acabou de desacreditas Crainquebille na 

opinião do bairro Montmartre e da Rue Richer. 
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VII 

 

As Consequências 

 

E o velho foi-se a resmungar: 

- É mesmo uma perua, aquela. E não há outra mais desavergonhada. 

Mas no seu íntimo não era aquilo o que ele lhe exprobrava. Não a 

desprezava por ser ela o que era. Até simpatizava com ela, sabendo-a econômica e ordeira. 

Antes costumava conversar os dois de boa mente. Ela lhe falava dos parentes que moravam 

no campo. E ambos exprimiam o mesmo desejo de um dia cultivar uma pequena horta e criar 

galinhas. Era uma boa freguesa. Vê-la comprar couves do pequeno Martin, um bisbórria, um 

coisa-à-toa, foi para ele como receber um soco no estômago; e quando lhe vira a caramunha 

de desdém, subira-lhe a mostarda ao nariz, e bofé! 

O pior é que não era ela a única a tratá-lo como a um sarnento. Ninguém 

mais queria saber dele. Tal como Mme Laure, Mme Cointreau a padeira e Mme Bayard da 

sapataria o desprezavam e repeliam. A sociedade inteira, pois quê. 

E essa agora! Porque alguém tinha sido posto por quinze dias à sombra, esse 

alguém já não prestava nem vender repolhos! Era isso justo? Fazia sentido deixar morrer à 

fome um homem decente porque tivera embaraços com os beleguins? Se não podia mais 

vender os seus legumes, só lhe restava entregar a alma. 

Como o vinho maltratado, ele tornou-se azedo. Depois da turra com Mme 

Laure, ele as tinha agora a três por dois. Por uma nuga destratava as compradoras, e sem 

papas na língua, posso garantir. Se apalpavam um pouco mais demoradamente as 

mercadorias, chama-lhes abertamente regateiras e sovinas; assim também, na taverna, 

descompunha os camaradas. Seu amigo, o vendedor de castanhas, não mais o reconhecia, e 

declarava que o velho Crainquebille era um verdureiro porco-espinho. Não há como negar: 

ele tornou-se inconveniente, ranzinza, rixento, deslinguado. É que, achando a sociedade 

imperfeita, não tinha ele a aptidão de um professor da Escola de Ciências Morais e Políticas 

para exprimir o que pensava sobre os vícios do sistema e as reformas necessárias, e as ideias 

não se lhe desenrolavam na cabeça com ordem e medida. 

A adversidade tornou-o injusto. Ele se desforrava em quem não lhe queria 

mal, e por vezes nos que eram mais fracos do que ele. Certa feita pespegou um tabefe no 
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pequeno Alphonse, filho do vendedor de vinhos, que lhe perguntara se se passava bem no 

xadrez. Estapeou-o e lhe disse: 

- Moleque! Era teu pai que devia estar no xadrez, em vez de se enriquecer 

vendendo veneno. 

Ato e palavras que não o enalteciam, pois, como lhe fez ver com justeza o 

vendedor de castanhas, não se deve bater numa criança, nem denegrir-lhe o pai, que ela não 

escolheu. 

Dera para beber. Quanto menos dinheiro ganhava, tanto mais despendia em 

aguardente. Outrora poupado e sóbrio, ele próprio se maravilhava com a mudança. 

- Nunca fui dado a patuscadas – dizia – Ao que parece a gente perde o juízo 

quando envelhece. 

Por vezes julgava severamente a própria intemperança e preguiça: 

- Meu velho Crainquebille, podes fazer coisa melhor do que empinar o 

copo. 

Outras vezes enganava-se a si mesmo e persuadia-se de que bebia por 

necessidade. 

- É isso, de tempos em tempos preciso uma talagada para levantar as forças 

e me refrescar. Verdade é que tenho qualquer coisa a me queimar por dentro. Nada como um 

gole para arrefecer. 

Amiúde acontecia-lhe faltar ao pregão matinal, e ele só conseguia abastecer-

se de mercadoria estragada que lhe forneciam a crédito. Certa vez, sentindo as pernas bambas 

e o coração lasso, largou a carrocinha no depósito e passou o dia inteiro a rondar a tenda de 

madame Rose, a bucheira, e à frente de todas as bodegas de Halles. À noite, sentado sobre um 

cesto, ficou a cismar, e tomou consciência da sua degradação. Recordou a sua força primitiva 

e os seus antigos trabalhos, suas longas fadigas, as boas férias que fazia, seus dias 

inumeráveis, iguais e planos; as perambulações noturnas pela feira de Halles, à espera do 

pregão; os legumes apanhados às braçadas e dispostos com arte na carriola, o cafezinho 

fumegante de Mère Théodore engolido às pressas, de um sorvo, os varais solidamente 

empunhados; seu grito, vigoroso como o canto do galo, rasgando o ar matinal, seu curso pelas 

ruas populosas, toda a sua vida inocente e rude de cavalo humano que, durante meio século, 

em seu balcão rodante, levara aos citadinos abatidos por vigílias e cuidados a messe fresca das 

hortas. E, sacudindo a cabeça, suspirou: 
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- Não! Eu já não tenho a coragem que tinha. Estou acabando. Tantas vezes 

vai o cântaro à fonte que um dia quebra. E depois, desde que me compliquei com a justiça, já 

não tenho o mesmo ânimo. Não sou mais o mesmo homem, é o que é. 

Em suma, estava desmoralizado. Um homem em tal estado, vale dizer que é 

um homem por terra, incapaz de levantar-se. E toda a gente que passa lhe pisa em cima. 
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VIII 

 

As Últimas Consequências 

 

Veio a miséria, a negra miséria. O velho vendedor ambulante, que outrora 

no bairro Montmartre recheava de moedas de cem sous a sua sacola, agora não tinha mais um 

níquel. Era inverno. Expulso da sua água-furtada, dormia numa cocheira, debaixo de carroças. 

As chuvas caíram durante vinte e quatro dias a fio, os esgotos transbordaram e a cocheira foi 

inundada. 

Encolhido em sua carroça, acima das águas corrompidas, em companhia de 

aranhas, ratos e gatos famintos, ele cismava no escuro. Sem nada ter comido durante todo o 

dia, e não tendo mais para cobrir-se os sacos do vendedor de castanhas, recordou as duas 

semanas durante as quais o governo o provera de sustento e agasalho. Invejou a sorte dos 

encarcerados, que não padecem frio nem fome, e ocorreu-lhe uma ideia: 

“Se já conheço o truque, por que não servir-me dele?” 

Levantou-se e saiu para a rua. Passava pouco das onze horas. O tempo era 

gélido e nebuloso. Havia uma bruma mais fria e penetrante do que a chuva. Raros transeuntes 

esgueiravam-se ao longo dos muros. 

Crainquebille perlongou a igreja de Saint-Eustache e virou na Rue 

Montmartre. Estava deserta. Um guardião da lei estava postado na calçada, aos fundos da 

igreja, sob um bico de gás, e ao redor da chama via-se cair um chuvisqueiro pardacento. O 

agente o recebia sobre o seu capuz, e tinha o ar transido, mas, fosse por preferir a luz às 

sombras, fosse por estar cansado de andar, mantinha-se sob o seu lampião, e talvez fizesse 

dele um companheiro, um amigo. Aquela chama trêmula era o seu único parceiro na noite 

solitária. Sua imobilidade não parecia de todo humana; o reflexo das suas botas no pavimento 

molhado, que parecia um lago, prolongava-o inferiormente e dava-lhe de longe o aspecto de 

um monstro anfíbio, projetando-se a meio das águas. De mais perto, encapuzado e armado, 

tinha ele um ar ao mesmo tempo monástico e marcial. As feições graúdas do seu rosto, ainda 

mais exageradas pela sombra do capuz, eram pacatas e tristes. Tinham um bigode espesso, 

curto e grisalho. Era um policial veterano, nos seus quarenta anos. 

Crainquebille aproximou-se dele de manso e, numa voz débil e hesitante, 

disse: 

- Morte aos bigorrilhas! 
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Em seguida esperou pelo efeito daquelas palavras consagradas. Mas elas 

não provocaram efeito algum. O polícia continuou estático e mudo, os braços cruzados sob o 

capote curto. Os olhos, um tanto esbugalhados, e que brilhavam no escuro, fitavam 

Crainquebille, tristes, vigilantes e desdenhosos. 

Crainquebille, perplexo, mas guardando ainda um resto de resolução, 

balbuciou: 

Eu disse: Morte aos bigorrilhas! 

Houve um longo silêncio, durante o qual caía a garoa fina e ruça e reinava a 

treva glacial. Por fim o guarda falou: 

- Isso não se diz... Com toda a certeza, isso não se diz. Na sua idade, devia 

ter mais juízo... Vá seguindo o seu caminho. 

- Por que não me prende? – perguntou Crainquebille. 

O polícia sacudiu a cabeça sob o seu capuz molhado: 

- Se a gente fosse prender todos os beberrões que dizem o que não deve ser 

dito, seria um nunca acabar!... E de que serviria? 

Crainquebille, arrasado por aquele magnânimo desdém, quedou por longo 

tempo, estupefato e mudo, os pés mergulhados na sarjeta. Antes de partir, tentou explicar-se: 

- Não foi para o senhor que eu disse “Morte aos bigorrilhas!” Não foi para 

esse ou para aquele que eu disse. Foi por causa de uma ideia. 

O guarda replicou com suavidade austera: 

- Que seja por uma ideia ou por qualquer outra coisa, não devia ser dito, 

pois que quando um homem cumpre o seu dever e suporta uma pá de contratempos, não se 

deve insultá-lo com palavras fúteis... Eu lhe reitero que siga o seu caminho. 

Crainquebille, cabisbaixo, os braços pendidos, perdeu-se na noite sob a 

chuva. 

 


