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Os Estudos da Linguagem e suas Implicações no Direito1

Maria das Vitórias Nunes Silva Lourenço2

1.

A CIÊNCIA DO DIREITO E POSSÍVEIS RELAÇÕES COM OS ESTUDOS

DA LINGUAGEM

“A lingüística tem relações bastante estreitas com outras
ciências, que tanto lhe tomam emprestados como lhe fornecem
dados. (SAUSSURE, 1916, p.13).”
“É na troca que se desalojam conhecimentos sedimentados
pelo ponto de vista, construindo novos objetos de reflexão e,
talvez, de renovação. (ALVES, 2003, p. 81).”
“Nem advogados nem lingüistas têm o monopólio da verdade,
e ambos podem aprender um com o outro, e beneficiar-se pela
chance de examinar as pressuposições sobre a linguagem de
cada um. (HUTTON apud ALVES, 2003, p. 88).”

É mister afirmar a carência de trabalhos de pesquisas que forneçam subsídios
sobre o uso da língua/linguagem na área no domínio discursivo do Direito. Essa
realidade se faz presente em várias circunstâncias, principalmente na formação
acadêmica dos estudantes na oportunidade da graduação. Um encontro possível entre os
domínios da Lingüística Aplicada e do Direito reside na maior eficácia que aquela pode
proporcionar a este, na construção do texto jurídico, ao possibilitar o conhecimento de
suas investigações científicas sobre o uso da língua, a exemplo do funcionamento dos
textos em eventos sociais, sobre a produção do texto-documento, da narrativa, onde os
dois últimos elementos listados devem ser objetos essencialmente presentes durante a
constituição do processo judicial.
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A linguagem é essencialmente que possibilita a existência do Direito, seu
estabelecimento como domínio do conhecimento, seu desenvolvimento, enfim, seu
assentamento no seio da sociedade. O uso da linguagem pelo Direito como mecanismo
para prescrever a conduta do homem na sociedade deve constituir uma área de interesse
dos estudos da linguagem, pela essência do próprio campo, uma vez que as tendências
voltadas para o estudo do discurso e do texto viabilizam o uso de instrumental teórico
permitindo a explicação do funcionamento do discurso judiciário, da mesma forma que
propiciam esclarecimento para questões relativas ao uso de recursos lingüísticos postos
em ação na construção e/ou manipulação/negociação dos sentidos.
Os estudos da linguagem, enquanto área de conhecimento, em suas
investigações científicas, tem proporcionado ao Direito contribuições significativas,
como, por exemplo, o trabalho de Alves (1992)3 sobre a decisão interpretativa da fala
em depoimentos judiciais. Alves (2003) desenvolve reflexões sobre a organização
retórica do discurso jurídico, que compõe o texto legal. Na mesma direção, Romualdo
(2006) focaliza como se processa o apagamento da linguagem ordinária pela linguagem
institucional, na realização do seu trabalho sobre a construção polifônica de
depoimentos na justiça. Outros estudos, como os de Silva (1999), cujo título é
Argumentação e Interdiscurso - o sentido do COMO SE na lei e na jurisprudência, o
caso do concubinato, em que a autora analisa um tipo de funcionamento do discurso
jurídico que é a argumentação ligada ao funcionamento da expressão como se, e,
seguindo essa vertente, outras investigações científicas certamente virão, haja vista que
a temática, em tela, fornece amplo campo de estudo para lingüistas e estudiosos do
Direito, interessados em analisar o funcionamento da linguagem no discurso jurídico.
De acordo com Alves (2003), não existe, ainda, no Brasil, uma linha de pesquisa
consolidada que faça a relação Direito/Lingüística, ficando as discussões em torno do
discurso jurídico, sendo tematizada por e entre lingüistas, enquanto que as investigações
sobre a linguagem se dão no âmbito da hermenêutica jurídica, que a concebe como
unívoca, e, portanto, estática. A interpretação jurídica consagra o logicismo e concebe o
silogismo como cânone. Logo, faz-se necessário enxergar a linguagem sob uma nova
3
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perspectiva, investigar a concepção de língua adotada por professores no decorrer da
graduação, em Direito, por exemplo, que disciplinas orientam as questões que envolvem
a língua/linguagem, a fim de resolver problemas decorrentes do ensino jurídico
manifestados na prática forense.
1.1 O Direito em busca de novas perspectivas
“Em disciplinas como o Direito, que tomam muitos de seus
termos técnicos emprestados da linguagem corrente, puderam
parecer herméticas aos não-iniciados. Pois esses termos, que se
deseja tornar tão unívocos quanto possível no contexto da
disciplina, acabam por resumir um conjunto de conhecimentos,
de regras e de convenções, cuja ignorância faz com que sua
compreensão, enquanto termos tornados técnicos, escape
inteiramente aos profanos.” (PERELMAN, 2005, p.112).
“[...] Somente nos casos privilegiados, em que a atitude dos
participantes é regulamentada pelas instituições, é que
podemos conhecer de antemão suas intenções: no processo
judicial, sabemos que o advogado de cada parte tende menos a
esclarecer-se do que a desenvolver argumentos em favor de
uma tese.” (PERELMAN, 2005, p. 43).

O Direito deve atentar para o fato de que a concepção de língua/linguagem é que
norteia a maneira de se perceber a ação desta nos eventos sociais, espaço de constituição
do sujeito. Dessa maneira, concebemos a língua como atividade, forma de ação, lugar
de interação, daí a preocupação de se realizar estudos que comportem manifestações
lingüísticas situadas, produzidas por indivíduos em situações concretas.
Assim, Bourdieu apud Romualdo (2006, p.188) ao conceber a relação entre
língua ordinária e língua específica utilizada pelas instituições, denomina a última de
língua especial e caracteriza as línguas especiais como produção e reprodução por
especialistas que, mediante uma alteração sistemática da língua comum, torna as línguas
especiais em “o produto de um compromisso entre um interesse expressivo e uma
censura constituída pela própria estrutura do campo onde o discurso é produzido.”
Dessa forma, considera as características da linguagem usada pelos operadores do
Direito no corpo do processo judicial.
De maneira que, em relação à linguagem usada, o discurso jurídico marca-se
como diferenciado, mantendo entre seus usuários traços discursivos comuns e manejo
com a linguagem de forma substancialmente análoga, visto que o rompimento com esse
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tipo de conduta poderia levar a marca distintiva do discurso jurídico a nunca vir a ser,
impedindo a particularização da instituição.
Ora, o comportamento lingüístico diferenciado, usado pelos operadores do
Direito, proporcionado pela linguagem institucionalmente permitida, marca a relação
de poder que diferencia a visão e o modo de concepção do mundo entre as pessoas
envolvidas em qualquer evento do mundo jurídico. Para Bourdieu apud Romualdo
(2006, p. 189), a postura lingüística que os operadores do Direito mantêm entre si é um
dos pontos que garante a formação de um monopólio, estabelecendo fronteiras bem
marcadas entre as pessoas que pertencem e as que não pertencem ao universo do
Direito. Assim, o discurso competente iguala-se com a linguagem autorizada e
constituída da instituição, onde os movimentos dos participantes do evento têm seus
lugares previamente marcados.
Já Alves (2003), aponta uma diferença entre Direito e Lingüística que se
relaciona à forma de manifestação dos dois domínios do conhecimento em questão.
Explica, ainda, que a Lingüística está construindo e sistematizando seus estudos sobre
dados empíricos, enquanto o Direito consolida-se sobre a reflexão de base normativa e
prescritiva, preocupado com o dever ser, devido sua natureza e estrutura deontológica,
controlando e regrando a vida na sociedade, partindo da generalização da norma para
sua aplicação ao caso concreto.
A referida autora ainda menciona o termo ‘Lingüística Forense’, que seria
responsável pelo fornecimento de técnicas de produção de provas de ordem lingüística
utilizadas pela Justiça, produzidas por lingüistas revestidos da alcunha de peritos para o
esclarecimento de materiais verbais. Dessa maneira, a mesma autora vislumbra, aí, um
espaço em potencial de desenvolvimento dos estudos da linguagem, bem como, uma
busca de novas perspectivas por parte dos que operam o Direito.
Portanto, além da possibilidade de uso por parte dos que atuam na área do
Direito de instrumentais teóricos produzidos no seio dos estudos da linguagem, visando
a explicação do funcionamento do discurso judiciário, atestamos a contribuição que os
trabalhos desenvolvidos por lingüistas podem dar ao aprimoramento da compreensão
do texto jurídico, ao ensino de Língua Portuguesa durante a graduação aos futuros
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operadores do Direito, auxiliando-os na produção de seus próprios textos, no que diz
respeito a atribuir maior eficácia do poder de persuasão.
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