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RESUMO 
 
A compreensão da escrita acadêmica tem-se tornado uma necessidade premente, tendo em 
vista o desenvolvimento do letramento científico no âmbito universitário. Essa compreensão 
se insere em um rol de práticas metacientíficas voltadas para o acesso ao conhecimento em 
diferentes campos do saber. No campo jurídico, cabe compreender os limites entre a prática 
jurídica e o que seja fazer pesquisa nesse campo. Desta feita, advoga-se nesta tese uma 
profícua interface envolvendo Direito e Linguística, a partir da análise de monografias 
enquanto Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) elaboradas por graduandos do curso de 
Direito do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
uma vez que a Linguística pode conferir um olhar mais especializado acerca do referido 
gênero acadêmico, o qual pode se configurar em uma difícil tarefa, sobretudo, para aqueles 
que não tenham tido a oportunidade de vivenciarem práticas de pesquisa ou letramento 
científico. A presente pesquisa, realizada no âmbito da Linguística Aplicada (LA), 
caracteriza-se por possuir uma abordagem qualitativa, de base documental e de natureza 
interpretativista, tendo como objetivo analisar aspectos prescritivos, interdisciplinares, 
metodológicos e os posicionamentos enunciativos envolvidos nessa escrita acadêmica. Nessa 
interface, procura-se responder as seguintes questões de pesquisa: 1) Como se caracteriza o 
letramento científico a partir da análise de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC 
elaborados por graduandos de Direito, levando-se em consideração as prescrições voltadas 
para sua elaboração, os aspectos interdisciplinares, as metodologias utilizadas na construção 
do conhecimento jurídico e os posicionamentos enunciativos evidenciados nos TCC?; 2) Qual 
a influência do campo jurídico (seu modo de inter-relacionar conhecimentos, suas 
metodologias, maneiras de posicionar-se enunciativamente) nas monografias jurídicas?; e 3) 
Em que medida esses posicionamentos consubstanciados na materialidade textual-discursiva 
(sobretudo do conteúdo temático) do gênero monográfico evidenciam autonomia, em termos 
de autoria, por parte dos graduandos, em relação ao capital simbólico (crenças, valores, 
conhecimentos teóricos/dogmáticos, jurisprudências, leis) já constituído nesse campo? A 
pesquisa encontra-se ancorada nas considerações teóricas e/ou metodológicas de autores 
como Kleiman (2005-2010), Moita Lopes (2006), Chassot (2003), Santos (2008), Hyland 
(2013[2000]), Gustin e Dias (2010), Ferraz Junior (2003[1988]), Reale (2002), Passos (2001), 
Habermas (2012[1981]), Bronckart (1999), Bakhtin (2003[1979]), Volochínov (2010[1929]), 
Street (2003), Lillis (1999), Motta-Roth e Hendges (2011), Medeiros (2012), Henriques e 
Medeiros (2014), Almeida (2006), Salomon (2004[1971]), Pereira (2016), Barros e Lemos 
(no prelo), entre outros. Compreende-se que o campo jurídico possui um modo peculiar de 
fazer ciência, essencialmente voltado para a prática jurídica. Este campo também tende a 
influenciar a escrita acadêmica, por vezes, evidenciada a partir das orientações voltadas para a 
elaboração das monografias jurídicas, do aspecto interdisciplinar inerente a este campo e 
ainda dos aspectos metodológicos que orientam as ações de pesquisa materializadas nos TCC. 
Por outro lado, os posicionamentos enunciativos acerca dos conteúdos temáticos abordados 
nesse trabalho acadêmico demonstram, pelo modo com que os estudantes chegam a articular 
diferentes valorações (sociais – ontológicas e/ou pragmáticas, objetivas e subjetivas), um 
espaço inegável de movimentos argumentativos que influem para a mudança/transformação 
desse mesmo campo no qual esses estudantes se encontram inseridos, pela possibilidade de 
reorientação das práticas de outros estudantes. Assim, a elaboração dos TCC, e mais 
precisamente este “colocar-se” na escrita acadêmica, tende a não só servir para o 
desenvolvimento do letramento científico como também do letramento jurídico, 
proporcionando, assim, o desenvolvimento do campo, neste caso, em nível de graduação. 
 
Palavras-chave: Direito e Linguística. Letramento científico. Escrita acadêmica. TCC. 



 
 

ABSTRACT 
 
The comprehension of the academic writing has become an urgent need, in view of the 
development of scientific literacy in the university context. This understanding is part of a set 
of metascientific practices focused on access to knowledge in different fields of knowledge. 
In the legal field, it is necessary to comprehend the limits between legal practice and what is 
considered as doing research in this field. Then, in this thesis, a profitable interface involving 
Law and Linguistics is advocated, based on the analysis of monographs as Course Completion 
Works (CCW) prepared by undergraduates from the Law Course of the Center of Legal 
Sciences (CCJ) at the Federal University of Paraíba (UFPB), once Linguistics can give a more 
specialized look about the referred academic genre, which can be configured in a difficult 
task, especially for those who have not had the opportunity to experience research practices or 
scientific literacy. The present research, carried out in the scope of Applied Linguistics, is 
characterized by having a qualitative approach, with a documentary basis and interpretative 
nature, aiming to analyze prescriptive, interdisciplinary and methodological aspects and the 
enunciative positions involved in this academic writing. In this interface, one tries to answer 
the following research questions: 1) How scientific literacy is characterized from the analysis 
of Course Completion Works – CCW elaborated by law graduates, taking into account the 
prescriptive requirements for their elaboration, the interdisciplinary aspects, the 
methodologies used in the construction of legal knowledge and the enunciative positioning 
evidenced in CCW?; 2) What is the influence of the legal field (its way of interrelating 
knowledge, its methodologies, and ways of positioning enunciatively) in the legal 
monographs?; and 3) To what extent do these positionings embodied in the textual-discursive 
materiality (especially of the thematic content) of monographic genre show autonomy, in 
terms of authorship of law students, in relation to the symbolic capital (beliefs, values, 
theoretical / dogmatic knowledge, jurisprudence, laws) already constituted in this field? The 
research is anchored in the theoretical and / or methodological considerations of authors such 
as Kleiman (2005-2010), Moita Lopes (2006), Chassot (2003), Santos (2008), Hyland 
(2013[2000]), Gustin e Dias (2010), Ferraz Junior (2003[1988]), Reale (2002), Passos (2001), 
Habermas (2012[1981]), Bronckart (1999), Bakhtin (2003[1979]), Volochínov (2010[1929]), 
Street (2003), Lillis (1999), Motta-Roth and Hendges (2011), Medeiros (2012), Henriques e 
Medeiros (2014), Almeida (2006), Salomon (2004[1971]), Pereira (2016), Barros e Lemos (in 
press), among others. One comprehends that legal field has a peculiar way of doing science, 
essentially directed towards the legal practice. This field also tends to influence the academic 
writing, sometimes evidenced from the orientations directed to the elaboration of legal 
monographs, the interdisciplinary aspect inherent in this field and also the methodological 
aspects that guide the research actions materialized in the CCW. On the other hand, the 
enunciative positioning about the thematic contents addressed in this academic work 
demonstrates, through the way in which students come to articulate different evaluations 
(social – ontological and / or pragmatic, objective and subjective ones), an undeniable space 
of argumentative movements that influence the change / transformation of the same field in 
which these students are inserted, by the possibility of reorientation of the practices of other 
students. Therefore, the elaboration of CCW, and more precisely this “putting itself” in 
academic writing, tends to serve for the development of scientific literacy as well as legal 
literacy, thus providing the development of the field, in this case, at undergraduate level. 
 
Keywords:  Law and Linguistics. Scientific literacy. Academic writing. Monographs as final 

papers. 
 



RÉSUMÉ 
 

La compréhension de l’écriture académique est devenu un besoin urgent, en ayant en vue le 
développement de la culture scientifique à l’université. Cette compréhension fait partie d’une 
liste des pratiques de métascientifiques ont porté sur l'accès aux connaissances dans les 
différents domaines de la connaissance. Dans le domaine juridique, il faut comprendre les 
limites entre la pratique juridique et la recherche dans ce domaine. Ainsi, on préconise dans 
cette thèse une interface utile impliquant droit et linguistique, a partir de l’analyse des 
monographies comme Travail de Conclusion de Cours (TCC) développé par des étudiants de 
Droit du Centre de Sciences Juridiques (CCJ) de l’Université Fédérale de la Paraíba (UFPB), 
puisque la linguistique peut donner un regarder plus spécialisé autour du référé genre 
académique, qui peut être configuré dans une tâche difficile, surtout pour ceux qui ne l’ont 
pas eu l’occasion de faire l’expérience des pratiques de recherche ou de culture scientifique. 
Cette recherche, menée dans le cadre de Linguistique Appliquée, se caractérise par une 
approche qualitative, de base de données probantes et de nature interprétative, visant à 
analyser les aspects normatifs, interdisciplinaires, méthodologiques et les positions 
énonciatives impliqués dans cette écriture académique. Dans cette interface, nous essayons de 
répondre aux questions de recherche suivantes: 1) Quelles sont les caractéristiques de la 
culture scientifique à partir de l’analyse de Travaux de Conclusion de Cours (TCC) – TCC 
développés par des étudiants de premier cycle de droit, en tenant compte des dispositions en 
vue de son développement, les aspects interdisciplinaires, les méthodologies utilisées dans la 
construction des connaissances juridiques et les positions énonciatives mis en évidence dans 
les TCC?; 2) Quelle est l’influence du domaine juridique (leur façon de mettre en relation des 
connaissances, les méthodes, les moyens de se positionner énonciativement) dans les 
monographies juridiques?; et 3) Dans quelle mesure ces positionings contenus dans la 
matérialité textuelle-discursive (en particulier du contenu thématique) du genre 
monographique montrent l’autonomie en termes d’auteur, par les étudiants de droit, par 
rapport à la capital symbolique (croyances, valeurs, connaissances théoriques / dogmatique, 
jurisprudence, lois) déjà constitué dans ce domaine? La recherche est ancrée dans des 
considérations théoriques et/ou méthodologiques d’auteurs comme Kleiman (2005-2010), 
Moita Lopes (2006), Chassot (2003), Santos (2008), Hyland (2013[2000]), Gustin e Dias 
(2010), Ferraz Junior (2003[1988]), Reale (2002), Passos (2001), Habermas (2012[1981]), 
Bronckart (1999), Bakhtin (2003[1979]), Volochínov (2010[1929]), Street (2003), Lillis 
(1999), Motta-Roth e Hendges (2011), Medeiros (2012), Henriques e Medeiros (2014), 
Almeida (2006), Salomon (2004[1971]), Pereira (2016), Barros e Lemos (sous presse), entre 
autres. On entendu que le domaine juridique a une façon particulière de faire science 
essentiellement axée sur la pratique juridique et qui’il tend à influencer l’écriture académique 
parfois mis en évidence à partir des directives visant à l’élaboration des monographies, 
l’aspect interdisciplinaire inhérente dans ce domaine ainsi que les aspects méthodologiques 
qui guident les actions de recherche matérialisée dans le TCC. D’autre part, les positions 
énonciatives sur le contenu thématique abordés dans ce travail académique montrent, par la 
façon dont les élèves articulent différentes évaluations (sociale, objective et subjective), un 
espace indéniable de mouvements argumentatifs qui influence pour la transformation de ce 
domaine, en raison de la possibilité de ré-orientation des pratiques des autres étudiants. Ainsi, 
le développement du TCC, et plus précisément cette «mise en place» dans l’écriture 
académique, tend à contribuer au développement de la culture scientifique et aussi à la culture 
juridique, permettant ainsi le développement du champ, dans ce cas, au niveau de graduation. 
 
Mots-clés: Droit et Linguistique. La culture scientifique. L’écriture académique. 

Monographie comme travail de conclusion de cours. 
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1  A ESCRITA ACADÊMICA E A PESQUISA SOBRE TCC NA ÁREA DE DIREITO 

 

 A linguagem é algo mesmo intrigante. Desde a Antiguidade, ela tem sido alvo de 

intensos debates e reflexões. Platão, em um de seus diálogos, o Crátilo, colocou em questão 

duas ideias conflitantes: se a linguagem seria a expressão fiel da realidade, uma expressão 

perfeita de uma coisa, portanto, algo natural, uma forma de se chegar à verdade das coisas do 

mundo objetivo, do mundo real, ou, então, se não seria ela uma convenção, uma criação 

humana, construída, portanto, arbitrariamente de acordo com os interesses e valores sociais. 

 Como já não era de se esperar, Platão “fala pela boca” de Sócrates, de quem havia sido 

discípulo, e apresenta um pensamento conciliador. A palavra serviria para apresentar o real, o 

real aqui tomado como verdade; no entanto, este só seria conhecido verdadeiramente em si, 

independentemente da palavra; nesse caso, a palavra seria utilizada para apresentar, declarar 

essa verdade, ou aquilo a que se teria acesso dessa verdade. Daí a possibilidade de se 

conceber um sistema ideal de sinais designativos dos objetos do mundo real. 

 Esse pensamento instrumentalista da linguagem atravessou os tempos, chegando aos 

dias atuais. E, ainda que não houvesse um consenso a respeito do que de fato seja a 

linguagem, ao menos, não restam dúvidas de que ela também é a expressão de uma 

necessidade humana. Mesmo antes de os homens terem especializado a sua comunicação por 

meio da língua, eles valiam-se da linguagem (em um sentido mais amplo, abarcando até 

mesmo os gestos) para chegarem a acordos entre si. Tanto a língua quanto a linguagem são, 

essencialmente, sociais, o que significa dizer que hoje é comum que elas sejam concebidas 

menos como representação do que como uma convenção social: a palavra não é a coisa do 

mundo real, muito embora a ela esteja de algum modo relacionada, e é, justamente, pela 

capacidade de abstração que, intersubjetivamente, o homem possui de criar sentidos para 

coisas que não necessariamente encontram lugar no mundo real, ou melhor, que não 

necessariamente existem no mundo objetivo, que faz da língua/linguagem algo 

ontologicamente social. 

 Do mesmo modo, a escrita, desde a sua criação, tem exercido um papel revolucionário: 

ela estabelece e fixa a história humana. O homem age por meio da linguagem e, mais 

precisamente, por meio dos gêneros textuais que circulam no seio da sociedade, incluindo 

nesse rol os gêneros escritos e, em particular, os gêneros acadêmicos. Contudo, se, por um 

lado, esses gêneros emergem das práticas sociais nas quais os homens encontram-se 

concernidos, esses gêneros também influem no desenvolvimento dessas práticas sociais. Por 

conseguinte, o texto não só é formado nessas práticas, mas também forma essas mesmas 



22 
 

práticas. O que implica dizer que a escrita, pensando sobre a relevância que esta tem para o 

mundo acadêmico, enquanto disseminadora do conhecimento, não serve apenas para 

descrever como as coisas se dão nos diferentes campos do saber; ela também produz esses 

campos (HYLAND, 2013[2000], p. 3). Assim, por meio da língua/linguagem, dos gêneros 

textuais, dos textos e, mais precisamente, da escrita, o homem exerce a sua habilidade de 

criação. 

 Com a fragmentação do conhecimento desde o surgimento da Ciência, essa criação foi 

se tornando cada vez mais especializada. Quando se pensa a respeito dos diferentes campos 

do saber, o valor teleológico tende a adquirir uma força aparentemente inexpugnável: nada 

parece deter o homem de conquistar a compreensão desse mundo que o cerca, tendo em vista 

a sua dominação. No entanto, há um preço a se pagar por essa busca desenfreada pelo 

conhecimento: os campos tendem a se fechar em si, uma vez que as conquistas científicas 

tendem a reverberar os resultados obtidos a partir de análises realizadas dentro dos limites de 

um campo específico do saber. E mesmo dentro de um campo específico, as comunidades 

discursivas, ou grupos com objetivos específicos compartilhados (SWALES, 1990), podem, 

na medida de seus avanços e descobertas científicas particulares, diferenciarem-se entre si. 

 Mas isso faz parte das relações humanas. As visões divergentes, muito embora 

indesejáveis, são a mola propulsora para o desenvolvimento do conhecimento humano. A 

questão mais conflitante, no entanto, talvez seja o distanciamento, por vezes, inevitável, que a 

Ciência tende a gerar entre teorias e práticas. Inevitável, pois, ao mesmo tempo em que ela 

busca compreender essa prática, não tem como fazê-lo, senão se apartando dela, ao menos, do 

ponto de vista de sua essencialidade. No entanto, dadas às vicissitudes de uma sociedade cada 

vez mais complexa, esses paradigmas, em verdade, frutos de visões mais positivistas da 

Ciência, não têm se sustentado mais na atualidade, a exemplo da tendência de se acreditar na 

ideia de teorias que pudessem dar conta da totalidade dos fenômenos ou de verdades 

incontestáveis. 

 O campo jurídico, assim como outros tantos, foi influenciado pelos paradigmas do 

positivismo científico, porém, a própria natureza dinâmica desse campo, o qual necessita 

acompanhar a evolução das relações sociais, parece demonstrar um comportamento que 

extrapola a visão científica mais positivista das coisas; daí não se confundir positivismo 

científico com positivismo jurídico. Se o Direito tende a regular e, portanto, positivar certos 

comportamentos até certo ponto previsíveis dos seres humanos, ele o faz, tendo em vista a 

estabilidade das relações jurídicas, caso contrário, o acordo nunca seria alcançável entre os 

homens, muito embora esse aspecto positivo, regulador, em que uma norma geral consiga dar 
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conta e ser aplicada a todos os casos concretos semelhantes, ou ao maior número possível 

desses casos, não implique dizer que o Direito está alheio ao aspecto mutável das relações 

sociais. O Direito sabe que ele está sempre a um passo atrás das evoluções sociais. Mesmo 

assim, ele precisa estabilizar os conflitos que emergem das relações humanas. 

 Esses conflitos são temas de inúmeros trabalhos acadêmicos desenvolvidos no campo 

jurídico, demandando uma inter-relação entre diferentes ramos do Direito. Devido à 

influência que o campo tende a exercer sobre a escrita acadêmica, esses trabalhos reverberam 

os preceitos legais, doutrinários e/ou jurisprudenciais acerca dos fenômenos jurídicos. Mas, 

eventualmente, também podem evidenciar um olhar mais questionador acerca desses mesmos 

preceitos, ainda que esse questionamento seja o reflexo de uma filiação a uma corrente 

doutrinária, por exemplo. Isto posto, o fazer científico no campo jurídico parece oscilar entre 

um fazer saber e um saber fazer (OST, 2015). Ou seja, entre a ação de levar a obter o 

conhecimento jurídico e a de aprender a aplicá-lo. E, sendo o Direito essencialmente 

linguagem (PASSOS, 2001) – e, nesse caso, basta pensar na supremacia desta na composição 

dos processos jurídicos – lançar um olhar mais técnico, enquanto linguista, sobre os textos 

elaborados no campo jurídico, é propiciar aos diferentes estudiosos do fenômeno jurídico um 

olhar a mais acerca de como o conhecimento é desenvolvido nesse campo. É com esse 

objetivo em mente que a presente tese desenvolvida no âmbito da Linguística quer fazer valer 

a sua contribuição, chamando atenção, sobretudo, para os aspectos prescritivos, 

interdisciplinares, metodológicos e de posicionamentos enunciativos presentes nos textos 

elaborados por graduandos em Direito, em particular, quando do processo de elaboração do 

gênero monográfico enquanto trabalho de conclusão de curso (TCC).  

 

1.1 A CONVERGÊNCIA PARA O DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa envolve o desenvolvimento de diferentes habilidades. O estudo, a leitura, a 

escrita, a capacidade de interpretação, o poder de síntese, e o de argumentação, todas essas 

habilidades são constantemente requeridas àqueles que se propõem a enveredar na seara do 

letramento científico. Este é, por sinal, conforme será discutido no capítulo seguinte, um dos 

principais ingredientes, se não o mais importante, do letramento acadêmico. E, pensando mais 

especificamente a respeito dos graduandos em Direito, independentemente de permanecerem 

nessa seara científica, este tipo de letramento – o científico – tende a conferir-lhes um olhar 

mais acurado de seu próprio objeto de estudo, o fenômeno jurídico, em sua prática jurídica 

profissional. 
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 Esta pesquisa, em verdade, nasce de um interesse maior que tenho tido desde a primeira 

graduação em Língua Portuguesa e que adquiriu uma conotação ainda mais consciente 

quando da elaboração de minha dissertação de mestrado, momento em que estabeleci contato 

com as leituras envolvendo a Linguística Aplicada (LA). Como se sabe, a LA é um campo 

interdisciplinar, por natureza, além de possuir um viés político muito forte, posto que lança 

um olhar para compreender as manifestações e usos linguísticos, levando-se em consideração 

as práticas sociais das quais emergem. Na base desses estudos, encontra-se uma preocupação 

que extrapola os limites de um estudo meramente linguístico: há um desejo latente de fazer 

valer a contribuição que os estudos linguísticos possam ter na conquista de autonomias, de 

luta por direitos, o que implica, evidentemente, a busca por conhecimentos não só da língua 

materna, mas de direitos e deveres cidadãos. 

 Em 2012, enquanto professor temporário de Português Instrumental do Departamento 

de Letras Clássicas e Vernáculas (DLCV), do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

(CCHLA), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a partir de minhas experiências 

práticas de sala de aula, vi-me a pensar em um projeto de pesquisa, tendo em vista o processo 

de seleção para o doutorado que viria a ser realizado pelo Programa de Pós-Graduação em 

Linguística (PROLING). Àquele momento, a ideia inicial fora a de realizar um estudo 

envolvendo a formação de professores de Língua Portuguesa. No entanto, enquanto linguista 

aplicado, pareceu-me que a articulação envolvendo diferentes atores sociais para a realização 

de uma Formação que pudesse dar conta, o mais amplamente possível, das necessidades reais 

dos professores da educação básica, em particular, de Língua Portuguesa, estava muito além 

de minhas possibilidades reais de verificação. 

 Ao trabalho de professor de línguas, somava-se há muito um desejo de ampliar 

conhecimentos relacionados à esfera jurídica, o que me levou a dar início ao curso de Direito 

no Campus Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), no qual permaneci por três semestres 

quando, então, aprofundei os estudos voltados para o desenvolvimento desta tese. Conforme 

sinalizado, na base desse desejo, encontra-se algo maior que é o próprio desejo de 

desenvolvimento de autonomias, em particular, quando se pensa no trabalho do professor de 

português e nas condições precárias de ensino no Brasil com as quais tende a se deparar ao 

vivenciar o seu métier, condições estas, evidentemente, não imputáveis a um único grupo de 

políticos, mas corolárias de toda uma conjuntura de problemas históricos que se arrastam 

neste país desde a sua colonização (Cf. GOMES, 2007). 

 Assim, na impossibilidade de defender a ideia originalmente conbebida, a de que a 

Formação deveria ser pensada como um processo de parcerias estabelecidas pela Prefeitura 
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local, pela instituição à qual fosse atribuída mais diretamente a função de executar a 

Formação Continuada e pela Academia, levando-se em consideração suas contribuições 

científicas, o estabelecimento de uma relação envolvendo análise linguística e textos 

desenvolvidos no âmbito jurídico começou a ganhar corpo em minha mente, o que só veio a 

ser intensificado a partir de minha participação no Ateliê de Textos Acadêmicos (ATA), na 

UFPB. 

 Nesse projeto, detive-me na análise do gênero acadêmico artigo científico publicado em 

diferentes revistas de divulgação científica na área de Direito, dando continuidade à primeira 

fase da pesquisa realizada por colegas do grupo, a qual inicialmente envolvera análise do 

gênero resumo acadêmico de artigos acadêmicos de diferentes campos do conhecimento, 

incluindo o campo jurídico. Na tese, por sua vez, passei a me dedicar na análise do gênero 

monográfico enquanto trabalho de conclusão de curso (TCC), tendo em vista a compreensão 

do que seja o conhecimento científico desenvolvido na área de Direito, em particular, em 

nível de graduação. Contudo, o grande desafio estava por vir: a greve deflagrada pelos 

servidores da UFPB, locus de realização desta pesquisa, impossibilitou um acompanhamento 

mais próximo aos elaboradores dos TCC; para quem estava acostumado a desenvolver 

pesquisa a partir de situações práticas envolvendo interações humanas (Cf. por exemplo, 

BARROS, 2011), como dar sentido a um trabalho que se daria quase que exclusivamente na 

relação entre o pesquisador e os textos por ele analisados? Essa é uma questão que foi sendo 

respondida no processo de desenvolvimento desta tese. Questão esta que, sendo mais de 

pesquisador do que de pesquisa, não poderia ter sido respondida sem as contribuições do Prof. 

Edward Antonio Pinto de Lemos, representante do Núcleo de Monografias do Curso de 

Direito da UFPB, quem prestou relevante ajuda a partir de suas considerações 

epistemológicas relacionadas a questões de Direito, o que gradativamente influiu no 

amadurecimento das ideias e questões relativas à pesquisa em tela, ou seja, envolvendo a 

análise de TCC jurídicos. Em um tal contexto, o letramento científico adquire relevância 

capital, uma vez que pode influir positivamente no desenvolvimento do letramento acadêmico 

como um todo e, mais especificamente, do letramento jurídico, incidindo, assim, na prática 

jurídica. 

 Pode-se pensar, inversamente, que o letramento acadêmico é que influi no 

desenvolvimento do letramento científico, o que, de certo modo, ocorre, quando se pensa que, 

a partir do ingresso à universidade, ao campo acadêmico, o graduando tem a possibilidade de 

vivenciar práticas de letramento científico em um nível de complexidade mais elevado que o 

praticado no contexto escolar. No entanto, nem todos os graduandos que passam pela 
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universidade chegam a desenvolver habilidades de pesquisador, a se aprofundar em questões 

científicas, e o que deveria ser um direito – e aqui nem digo de todos, mas, ao menos daqueles 

que conseguem conquistar uma vaga no Ensino Superior – acaba não se concretizando por 

diferentes tipos de impedimento: ou porque os próprios grupos de pesquisa são seletivos, 

posto que comportam certo número de vagas, sobretudo, por esse número estar, por vezes, 

relacionado ao número de bolsas de incentivo concedidas a esses grupos por órgãos de 

fomento à pesquisa, ou devido ao fato de certo número de estudantes já estarem inseridos em 

algum tipo de atividade profissional, muitas vezes não sendo viável, por questões 

pragmáticas, abrirem mão de seu trabalho para participarem de um grupo de pesquisa. Por 

outro lado, mesmo aqueles que não chegam a participar de grupos de pesquisa, nos quais 

teriam mais chances de desenvolver seu letramento científico, não deixam de elaborar, ao 

término do curso, o seu trabalho de conclusão de curso, momento em que, inescapavelmente, 

têm de desafiar suas lacunas e começar a lidar com conhecimentos de cunho científico, ainda 

que estes sejam embrionariamente alcançados. 

 Isto posto, compreende-se nesta tese o letramento acadêmico enquanto processo voltado 

para o desenvolvimento de autonomias no contexto universitário. Ao longo de um curso 

superior, o estudante vivencia momentos os mais variados, envolvendo desde a compreensão 

de atividades que ocorrem nessa esfera como um todo até a compreensão de atividades mais 

específicas relacionadas ao conhecimento científico e/ou profissional do campo de atuação 

para o qual está sendo formado. É nesse sentido que o termo letramento acadêmico é tomado 

neste trabalho como um termo abrangente que engloba as práticas de letramento voltadas para 

o desenvolvimento de habilidades tanto científicas quanto profissionais, muito embora nem 

todas as ações realizadas no âmbito acadêmico sejam necessariamente científicas e/ou típicas 

dos contextos profissionais dos diferentes campos de conhecimento. O conhecimento de como 

realizar a matrícula no curso de Direito, por exemplo, é uma ação acadêmica que faz parte do 

processo de letramento acadêmico, mas não necessariamente científico e/ou relativo à prática 

jurídica, enquanto prática profissional. Por outro lado, é aceitável, e até mesmo desejável, que 

os letramentos científico e profissional sejam desenvolvidos, ou, ao menos, despertados, no 

decurso do tempo em que os graduandos estão sendo formados. E uma vez que as coisas nem 

sempre costumam ficar claras até mesmo para os profissionais que atuam no âmbito 

universitário, faz-se necessário problematizar a realidade acadêmica, levando para as salas de 

aula um conhecimento que facilite a compreensão dessas práticas e, mais especificamente, 

dos gêneros que circulam nesse campo, sobretudo, por parte dos alunos recém-ingressos na 

universidade. 
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 Eu tive a oportunidade de participar de projetos/grupos de pesquisa e penso que são 

nesses projetos/grupos que os estudantes têm a oportunidade de desenvolver o letramento 

científico com mais propriedade. Desta feita, o letramento científico é algo previsto pelo 

letramento acadêmico, ou seja, ele é uma das principais práticas vivenciadas no âmbito 

acadêmico, muito embora não se restrinja aos muros da Universidade, sendo extensível a 

outros contextos, a exemplo da Educação Básica1. E como a disseminação do conhecimento é 

feita fortemente por meio da escrita e dada a dificuldade que a escrita representa para muitos, 

mesmo para os mais experientes, por esta parecer ser sempre um fenômeno desafiador, e pelo 

fato de nem todos os estudantes terem a oportunidade de desenvolverem satisfatoriamente 

esses conhecimentos comumente requeridos a um pesquisador, há uma tendência atualmente 

por pesquisadores se interessarem pelos estudos dos gêneros acadêmicos e das práticas sociais 

das quais eles emergem, a fim de tornarem esses conhecimentos mais facilmente apreensíveis 

mesmo pelos alunos que não tenham tido oportunidade ainda de participar de processos de 

pesquisa e, portanto, de letramento científico. As pesquisas de Swales (1990), por exemplo, 

são relevantes para se compreender mais a respeito não só de gêneros acadêmicos, mas 

também de gêneros profissionais. Em outros termos, essa tendência tende a extrapolar os 

limites de uma suposta ciência que se fecha em si mesma e que, altamente abstrata, não se 

torna útil para a mudança da realidade; tem que ver com um conhecimento científico que 

procura se autocompreender e se autoexplicar, uma metaciência, sendo assim útil para aqueles 

que se encontram concernidos no mundo acadêmico e que se valem desse conhecimento para 

agir nesse campo. 

 O Grupo de Estudos em Letramentos, Interação e Trabalho (GELIT) e, mais 

especificamente, o Projeto de Pesquisa Ateliê de Textos Acadêmicos (ATA) têm feito a sua 

parte a esse respeito. Enquanto que os trabalhos desenvolvidos sob a orientação de Regina 

Celi Mendes Pereira e Betânia Passos Medrado (atuais líderes do GELIT, ao qual se vincula o 

ATA), assim como sob a orientação de Carla Lynn Reichmann (pesquisadora integrante do 

                                                
1 A esse respeito, ainda que as ações voltadas para o desenvolvimento da ciência realizadas no contexto da 

Educação Básica em comparação àquelas desenvolvidas na universidade possam ser questionadas, a ponto de 
não se poder equipará-las ou até mesmo de se pensar sobre a possibilidade de se estar tratando de conceitos 
diferentes de ciência, é evidente que o letramento científico não se restringe ao âmbito acadêmico 
(compreendido neste trabalho como sinônimo de universitário). Ademais, há quem questione até mesmo 
trabalhos realizados na Academia por não atingirem critérios de cientificidade. Por que não pensar, então, 
inversamente, na possibilidade de trabalhos realizados em outros contextos que não exclusivamente 
universitários conseguirem atingir esses critérios, a exemplo dos inúmeros projetos empreendidos na escola 
comumente divulgados na mídia envolvendo a produção de objetos eletrônicos e/ou experiências robóticas? 
Cabe ressaltar que a iniciação científica ou à ciência, quer na escola quer na universidade, é uma etapa do 
letramento científico, não sendo coerente, portanto, deixar de assim considerá-lo tão somente por este 
letramento ainda estar no início ou por ser ainda incipiente. 
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Gelit), têm-se direcionado, respectivamente, para a compreensão dos letramentos acadêmicos, 

do trabalho docente, e da formação de professores atrelada à sua construção identitária, as 

ações do ATA, por sua vez, com o objetivo de compreender como o conhecimento é 

desenvolvido em diferentes campos do saber, têm realizado esse trabalho metacientífico das 

práticas sociais acadêmicas, a partir da análise de gêneros acadêmicos, a exemplo dos artigos 

de divulgação científica. Minha inserção no ATA e o interesse por conhecimentos jurídicos 

levaram-me a analisar nesse grupo artigos publicados na área de Direito. A opção realizada 

para a presente tese, por sua vez, acabou sendo a de analisar TCC elaborados por graduandos 

de Direito. Percebe-se que os campos do Direito e da Linguística têm muito que ver um com o 

outro. Aliás, ambos lidam essencialmente com a linguagem. Destaca-se, no entanto, que uma 

contribuição desta tese é o olhar da Linguística sobre o TCC – monografia jurídica. 

 

1.2 O TEMA DA PESQUISA NO DEBATE ACADÊMICO 

 

 O presente estudo se insere no âmbito da Linguística Aplicada. Conforme esclarece 

Paiva et al. (2009, p. 27), “a LA não nasceu como aplicação da Linguística, mas como uma 

perspectiva indutiva, isto é, uma pesquisa advinda de observações de uso da linguagem no 

mundo real, em oposição à língua idealizada”. É bem verdade que os primeiros estudos 

desenvolvidos nesse campo não tenham deixado de envolver certo número de descrições 

linguísticas, sobretudo de língua inglesa, tendo em vista a compreensão e o aprimoramento do 

processo de ensino e aprendizagem dessa língua. Porém, a compreensão desse tipo de 

processo envolve contingências que vão além do escopo de uma teoria linguística (Cf. 

MOITA LOPES, 2006, p. 18). 

 Desde a sua base, a LA tem-se constituído em um amplo campo de investigações, 

incluindo o desenvolvimento de políticas linguísticas, ou seja, de ações frutos de negociações 

e decisões políticas sobre línguas, o que, por sua vez, está diretamente relacionado a alguns 

dos conceitos presentes nos Novos Estudos do Letramento (NEL), a exemplo da concepção 

dos letramentos múltiplos que não privilegia apenas um tipo de letramento, ou melhor, que dá 

relevo a letramentos comumente marginalizados em relação àquele que seja dominante, assim 

como o fato de toda e qualquer ação humana ser sociohistoricamente situada. As ações, no 

âmbito da LA, portanto, compreendem questões amplas de ordem cultural e, de um modo 

mais específico, questões de ordem não apenas social, mas econômica e política também. 

 Essa noção que leva em consideração outros pontos de vista, e não unicamente os 

dominantes, tem embasado o discurso de linguistas aplicados, o qual pode ser traduzido pelo 
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destaque que tem sido dado às “vozes do Sul”, ou seja, a todos que se encontram às margens 

da sociedade. Essa postura também tem promovido o surgimento de uma LA autorreflexiva, 

justamente por propor o desenvolvimento de um conhecimento científico que, ao levar em 

conta as referidas vozes não hegemônicas, procura compreender a vida social a partir de 

outras perspectivas. Em termos científicos, essa postura envolve também “desconstruir” a 

hegemonia de “‘uma episteme ocidentalista’, que criou outridades, marcadas pelo sofrimento 

humano” (MOITA LOPES, 2006, p. 30-31), episteme esta também traduzida pela “construção 

de relações de causalidade, articulações de obviedade, explicações definitivas, certezas bem 

alicerçadas, provas incontestáveis, idéias (sic) consensuais etc.” (FABRÍCIO, 2006, p. 45). 

Daí a estreita relação que a Linguística pode ter com as questões de Direito, cabendo, na 

presente tese, ampliar a visão quanto aos trabalhos desenvolvidos em ambos os campos 

envolvendo linguagem e, mais especificamente, o gênero monográfico. 

 Com relação à linguagem jurídica, em uma perspectiva mais ampla, os esforços 

produzidos por integrantes da Associação de Linguagem e Direito (ALIDI), com sede no 

Recife, Pernambuco, servem como um termômetro para se ter ideia acerca das temáticas 

abordadas envolvendo as duas áreas. Atualmente, a ALIDI conta com a participação de 

pesquisadores de diferentes regiões do país, a exemplo de Virgínia Colares, da Universidade 

Católica de Pernambuco (UNICAP), de Richard Malcolm Coulthard, da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), de Dayane Almeida, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 

de Maria Lúcia Gomes, da Universidade Técnica Federal do Paraná (UTFPR), e de Maria das 

Graças Soares Rodrigues, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), assim 

como do exterior, a exemplo do professor Rui Souza-Silva, da Universidade do Porto, em 

Portugal. A associação conta então com a parceria de diferentes grupos de pesquisas 

encabeçados por esses professores, a saber, o Grupo de Pesquisa Linguagem e Direito, 

coordenado conjuntamente pela professora Virgínia Colares (UNICAP) e pelo professor 

Malcolm Coulthard (ASTON-UK/UFSC); Language and Law/Linguagem e Direito, 

organizado pelos professores Malcolm Coulthard e Rui Souza-Silva; o Grupo de Linguística 

Forense (UFSC), coordenado pelo professor Malcolm Coulthard; o site Linguística Forense, 

pelo professor Rui Sousa-Silva; o Blog de Linguística Forense – A Língua e a Lei, 

coordenado pela professora Dayane Almeida (UFAL); o Grupo de Pesquisa sobre Estudos dos 

Sons da Fala/Fonética Forense (UTFPR), coordenado pela professora Maria Lúcia de Castro 

Gomes; e o Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial (GEDAI), coordenado por 

Marcos Wachowicz (UFPR). 

 O livro “Linguagem & Direito: os eixos temáticos”, publicado em 2015, com a 
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organização de Malcolm Coulthard, Virgínia Colares e Rui Sousa-Silva e com o patrocínio da 

ALIDI, conforme o próprio título sugere, é sintomático quanto às linhas de investigação na 

interface linguagem e direito. A inter-relação entre os dois campos é reforçada nessa obra, 

tendo em vista “estreitar o diálogo e estabelecer eixos temáticos nessa interface”, como bem 

coloca Colares, nas páginas de apresentação dessa obra, relacionando essa interface a uma 

“terceira margem do rio”. Nos termos da pesquisadora, “A ideia da terceira margem do rio 

remete a uma espécie de entrelugar que a transdisciplinaridade evoca” (COLARES, 2015, p. 

15), e, referenciando, logo em seguida, o art. 3 da Carta da Transdisciplinaridade, esclarece 

que: 

 
A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz 
emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam entre 
si; oferece-nos uma visão da natureza e da realidade. A transdisciplinaridade 
não procura o domínio sobre as várias outras disciplinas, mas a abertura de 
todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. 

 

 Outra obra recém-publicada, a saber, “Linguagem e Direito: perspectivas teóricas e 

práticas”, organizada por Rosalice Pinto, Ana Lúcia Tinoco Cabral e Maria das Graças Soares 

Rodrigues, confere uma relevante contribuição ao relacionar teorias e práticas. O livro chega a 

explorar gêneros textuais jurídicos comumente elegidos para serem estudados em contextos 

de ensino. Esta última perspectiva é, por sinal, uma das searas a ser ainda mais profundamente 

investigada nessa interface, isso porque, embora a dogmática tenha essa característica de 

ensinar o operador de Direito a atuar em seu campo profissional, seria bastante útil, a exemplo 

do que se faz na Línguística e na Educação, lançar um olhar sobre o trabalho do professor que 

ensina a prática jurídica, tendo em vista potencializar a sua didática de ensino ao fazer saber o 

saber fazer, ou seja, ao se fazer conhecer o como fazer as coisas no campo em questão. 

Outrossim, reflexões mais acuradas envolvendo os gêneros jurídicos ainda no processo de 

formação do graduando só tendem a enriquecer a prática profissional do (futuro) operador de 

Direito. 

 As pesquisas de Maria das Vitórias Nunes Silva Lourenço (2008, 2013), sob a 

orientação da professora Maria das Graças Soares Rodrigues, envolvendo a Petição Inicial 

(PI), pontuam bem a relevância de um trabalho teórico de reflexão sobre a língua somado a 

essa prática profissional. Isto fica evidenciado, por exemplo, quando a autora esclarece que: 

 
É lógico que a constituição do texto jurídico obedece aos mesmos princípios 
redacionais do texto comum, mas inferimos que a sua estrutura redacional 



31 
 

exige do operador do Direito uma competência linguística específica, haja 
vista o complexo de consequências geradas diante de sua escritura 
problemática, como [...] tempo, despesas ao erário, medidas processuais, 
como a possibilidade de indeferimento da PI ou emenda, e outras 
consequências na vida prática dos requerentes que podem prejudicar direitos 
individuais das pessoas (LOURENÇO, 2013, p. 83-83). 

 

 A PI é peça exordial, portanto, utilizada para dar início aos processos jurídicos. 

Conforme prescritos no Código Civil e no Código de Processo Civil, a inépcia ou falta de 

clareza nesses e em tantos outros gêneros jurídicos podem comprometer o sucesso das ações. 

Muito embora o operador de Direito acabe adquirindo o traquejo com a feitura desses gêneros 

em seu dia a dia, ao exercer seu ofício, é bem verdade que essa mesma falta de clareza, como 

visto, em parte, explique a burocracia existente nos processos jurídicos. Outro ponto relevante 

e que não deve ser ignorado é o fato de o letramento jurídico, por vezes, restringir-se, no 

âmbito acadêmico, a um ou a outro gênero jurídico; a PI seria o mais comum deles. 

 A despeito dos métodos de ensino aplicados em cada instituição, quer pública quer 

privada, no país, o mercado jurídico conta com cem números de obras voltadas para a 

elaboração dos mais diferentes gêneros jurídicos. A título de exemplo, o livro “Prática 

Jurídica Civil”, de Darlan Barroso e Juliana Francisca Lettière (2014), não demonstra apenas 

as minúcias relativas ao gênero petição, mas também dos mais variados tipos de processos 

bem como de gêneros requeridos nessas diferentes situações do exercício profissional no 

campo jurídico. Acresce-se ainda o fato de hoje haver uma tendência voltada para um 

profundo questionamento acerca da linguagem jurídica, mais precisamente no que diz respeito 

ao juridiquês quando esta linguagem sobremaneira técnica, por meio do uso excessivo de 

jargões jurídicos, venha a comprometer o acesso à Justiça (Cf. GUIMARÃES, 2012). Daí o 

cuidado e apreço pelo estudo da língua portuguesa, de uma reflexão sobre como deva ser um 

curso de Português Jurídico, do letramento acadêmico-científico e, portanto, de uma 

compreensão mais ampla não só de gêneros jurídicos da prática profissional dos operadores 

do Direito, mas também de gêneros que circulam no âmbito acadêmico, sobretudo, voltados 

para o desenvolvimento científico, sendo o TCC um desses gêneros, o qual é visto, conforme 

pontua Pereira, R. (2016, p. 14-15), “como um rito de passagem na formação do graduando ao 

seu ingresso na vida profissional”. 

 No entanto, constata-se a existência de um número mais amplo de trabalhos voltados 

para o estudo da linguagem jurídica, havendo ainda certa carência no que diz respeito a 

reflexões mais voltadas para a compreensão do gênero monográfico. Em verdade, isso não se 

dá apenas no campo jurídico, posto que certo número de trabalhos existentes enquanto 
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manuais de elaboração de trabalhos acadêmicos não necessariamente são concebidos, tendo 

em vista as particularidades de cada campo do conhecimento. Em geral, esses trabalhos são 

vistos na perspectiva da Metodologia Científica, contudo, como se os mesmos métodos 

pudessem ser aplicados aos diferentes campos do saber. Para além dessa visão, as 

considerações de autores como Varella e Roesler (2012), Nobre (2009), Ferraz Junior (1977, 

2003[1988]), Reale (2002), Gustin e Dias (2010) e Ost (2015), conforme serão discutidas 

mais adiante, servem de base para uma compreensão mais ampliada do fazer científico e, 

sobretudo, da construção do saber, no campo jurídico. 

 Na área da Linguística, os trabalhos em nível de pós-graduação sobre TCC, por vezes, 

refletem o arcabouço teórico seguido pelo pesquisador, de modo que, ao tratarem do gênero 

monográfico, analisam também alguma questão de linguagem mais específica comumente 

abordada no escopo de investigação de certa linha teórica. A título de exemplo, a dissertação 

intitulada “Formas e função do discurso do outro no gênero monográfico”, de Crígina Cibelle 

Pereira – sob a orientação de Maria das Graças Soares Rodrigues, por sinal, atualmente uma 

das referências na pesquisa sobre linguagem e direito –, fundamentada, sobretudo, nas 

concepções de discurso bakhtinianas, trata de monografias produzidas por graduandos do 

curso de Letras e especializandos em Linguística Aplicada e Língua Inglesa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), conforme consta do resumo, “focalizando algumas 

estratégias discursivas de gerenciamento de vozes (discurso direto, indireto e modalizações), 

destacando os modos de introdução e as funções do discurso citado” (PEREIRA, C., 2007, p. 

5). 

 O TCC também é tema de pesquisas realizadas em outras áreas, como na de Educação. 

A tese intitulada “Um Modelo Didático do Gênero Trabalho de Conclusão de Curso e Uma 

Perspectiva de Trabalho em Sala de Aula”, de Milena Moretto – sob a orientação de Luzia 

Bueno –, apresenta a construção de um modelo didático de TCC a partir da análise de textos 

concretos da área de exatas e humanas, a saber, um de Educação e outro de Engenharia Civil 

(MORETTO, 2014), neste caso, fundamentando o trabalho no arcabouço teórico-

metodológico do interacionismo sociodiscursivo, uma vez que, em uma de suas vertentes, há 

um significativo número de pesquisadores que têm voltado seus esforços para a reflexão sobre 

questões didáticas, em particular, envolvendo a construção de sequências didáticas. 

 Já na área de Direito, a reflexão tecida por Maria Suely Cruz de Almeida, no artigo 

intitulado “Os Trabalhos de Conclusão de Curso e a Contribuição para a Produção do 

Conhecimento Científico no Ensino do Direito”, publicado em 2006, em um dos congressos 

nacionais realizados pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito 
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(CONPEDI), articula dados de ensino, pesquisa e extensão na área de Direito. A obra de 

Henriques e Medeiros (2014) sob o título “Monografia no Curso de Direito: como elaborar o 

trabalho de conclusão de curso (TCC)”, aproveitando significativamente as considerações 

tecidas por Medeiros (2012), em sua obra, por sua vez, intitulada “Redação Científica: a 

prática de fichamentos, resumos, resenhas”, parece configurar-se em um manual. Contudo, 

sente-se a necessidade de, a partir dessas obras, aprofundar as discussões sobre TCC e, neste 

caso, elaborados no curso de graduação em Direito. 

 Se se considera que o TCC é um processo mais amplo que engloba a pesquisa assim 

como a sua materialização em um gênero escrito e/ou oral, há esforços voltados também para 

a discussão de um dos gêneros que o antecede (ou não seria melhor dizer que este gênero 

também está previsto nesse processo mais amplo de desenvolvimento do TCC), a saber, o 

Projeto de Pesquisa2. A esse respeito, tem-se o trabalho de Anaína Clara de Melo, intitulado 

“A Pesquisa Jurídica para o Desenvolvimento Sustentável”, em que a reflexão sobre projeto 

de pesquisa e monografia jurídica não é relevante tão somente por se ter em vista a sua 

materialização escrita, mas também pela relação que se deve estabelecer entre essa elaboração 

e o despertar de uma consciência que leve cada vez mais em consideração o desenvolvimento 

sustentável. Desta feita, suas reflexões procuram atrelar teoria e prática, dando destaque à 

pesquisa, ou produção do conhecimento, enquanto “meio para construção de uma sociedade 

mais justa, humana e participativa” (MELO, 2013, p. 12). A disseminação do conhecimento 

também é foco das ações realizadas pelo Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. 

Desde o ano de 2013, essa instituição vem selecionando e publicando em uma versão mais 

condensada os trabalhos monográficos elaborados por estudantes concluintes de diferentes 

cursos de graduação. O título principal da coletânea não é apenas criativo como também 

sugestivo: “TCCendo saberes”, o qual evidencia não só o aspecto processual da escrita 

acadêmica, como também a vital necessidade de circulação que o conhecimento envolve. 

 

1.2.1 O objeto, o problema, a hipótese e os objetivos 

 

 Como visto, o gênero monográfico merece ser mais amplamente investigado. Daí a 

relevância do presente estudo de doutoramento, ao lançar um olhar mais acurado sobre os 

TCC jurídicos. Diferentemente de outras pesquisas citadas, esta se diferencia por investigar 
                                                
2 No CCJ, da UFPB, o Projeto de Pesquisa é um requisito para se matricular na disciplina de TCC, ofertada em 

um período subsequente. Enquanto processo, poder-se-ia dizer que o TCC se inicia antes mesmo da 
participação do graduando na referida disciplina, ou seja, quando da elaboração do Projeto de Pesquisa que 
culminará na elaboração da monografia jurídica e de sua defesa oral. 
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não apenas a influência que o campo (suas crenças, valores, modos de construir 

conhecimentos e de inter-relacioná-los, suas metodologias e modos de se posicionar 

enunciativamente) exerce na escrita acadêmica, mas também a influência que essa escrita 

exerce na construção do conhecimento científico no campo em questão, a partir da análise de 

TCC elaborados ao término do Curso de Direito, por graduandos do Centro de Ciências 

Jurídicas (CCJ), da Universidade Federal da Paraíba. 

 Conforme será discutido com mais propriedade em momento oportuno, o Direito é um 

campo repleto de ramificações, de modo que a interdisciplinaridade, quer entre ramos do 

Direito quer entre o Direito e outros campos do saber, torna-se uma categoria relevante a ser 

investigada, uma vez que esta tende a ser um dos traços caracterizadores do campo em 

questão. Cabe esclarecer que o conceito de interdisciplinaridade abordado nesta tese é tomado 

por empréstimo a partir das considerações realizadas por Gustin e Dias (2010), que 

igualmente apresentam uma proposta em termos de metodologias apropriadas ao campo 

jurídico. Os posicionamentos enunciativos, a exemplo das vozes e modalizações, por sua vez, 

fornecem pistas para a compreensão do conteúdo temático abordado nas produções textuais 

(BRONCKART, 1999). Ademais, esses mecanismos enunciativos estão diretamente 

relacionados aos mundos formais que fundamentam a teoria do agir comunicativo 

desenvolvida por Jürgen Habermas (2012[1981]), teoria que, como se verá, possui extrema 

relevância para a presente interface entre o Direito e a Linguística. A análise dessas 

categorias, conjuntamente, podem conferir uma compreensão mais pontual acerca dos modos 

de se fazer ciência no Direito. 

 Nessa interface, leva-se em consideração a emergência dos estudos dos gêneros 

acadêmicos, uma vez que, ao entrar na universidade, o aluno se depara com um novo contexto 

de ensino e, portanto, com novas demandas e práticas sociais. Leva-se em consideração 

também, conforme demonstrado acima, o fato de nem todos os estudantes terem a 

oportunidade de desenvolverem o seu letramento científico, o que torna o estudo do gênero 

monográfico ainda mais relevante e, nesse caso, não só no campo jurídico. Assim, a presente 

tese procura responder as seguintes questões de pesquisa: 

 

1) Como se caracteriza o letramento científico a partir da análise de Trabalhos de 

Conclusão de Curso – TCC elaborados por graduandos de Direito, levando-se em 

consideração as prescrições voltadas para sua elaboração, os aspectos 

interdisciplinares, as metodologias utilizadas na construção do conhecimento jurídico 

e os posicionamentos enunciativos evidenciados nos TCC?; 
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2) Qual a influência do campo jurídico (seu modo de inter-relacionar conhecimentos, 

suas metodologias, maneiras de posicionar-se enunciativamente) nas monografias 

jurídicas?; e 

3) Em que medida esses posicionamentos consubstanciados na materialidade textual-

discursiva (sobretudo do conteúdo temático) do gênero monográfico evidenciam 

autonomia, em termos de autoria, por parte dos graduandos, em relação ao capital 

simbólico (crenças, valores, conhecimentos teóricos/dogmáticos, jurisprudências, leis) 

já constituído nesse campo? 

 

 As seguintes hipóteses podem ajudar a responder as questões apresentadas acima. Em 

primeiro lugar, a despeito da confusão que comumente se faz entre prática jurídica e pesquisa 

em Direito apontada por autores, a exemplo de Varella e Roesler (2012), Nobre (2015), 

François Ost (2015), cabe considerar a peculiaridade do fazer científico no campo jurídico, 

deslocando o ângulo de visão, ou seja, do que parece não ser científico para o que talvez seja 

um modo peculiar de se fazer ciência no campo jurídico. E, em segundo lugar, se o campo de 

conhecimento influencia o modo como tal conhecimento é desenvolvido, os posicionamentos 

dos autores tendem a reverberar sobremaneira o capital simbólico já existente no campo. 

Contudo, é esse mesmo “colocar-se” na escrita dos TCC que propulsiona, de certo modo, o 

fazer científico no campo em questão, devido à possibilidade de (re)orientar as ações de seus 

interlocutores. Assim, além de ser um rito de passagem para a vida profissional, a elaboração 

de TCC pode, ainda que de forma incipiente, contribuir para a construção do conhecimento 

científico no campo jurídico. Isto posto, a pesquisa foi realizada tendo-se em mente alcançar o 

seguinte objetivo geral: 

 

a) Analisar o letramento científico a partir da materialidade escrita de monografias 

enquanto Trabalho de Conclusão de Curso – TCC elaboradas por graduandos de 

Direito. 

 

 Enquanto desdobramentos do objetivo geral, procurou-se alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

 

b) Investigar a influência que o campo jurídico exerce na escrita das monografias 

jurídicas; 

c) Identificar as prescrições voltadas para o desenvolvimento dos TCC; 
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d) Comprovar a relação existente entre ramos do Direito e entre o Direito e outros 

campos do saber; 

e) Examinar as metodologias utilizadas no campo jurídico e o modo com que são 

linguisticamente marcadas nos TCC; e 

f) Discutir sobre os posicionamentos enunciativos consubstanciados na materialidade 

textual-discursiva do gênero monográfico e os níveis de autoria dos graduandos de 

Direito ao se posicionarem nos TCC em relação ao capital simbólico (crenças, valores, 

conhecimentos teóricos/dogmáticos, jurisprudências, leis) já constituído nesse campo. 

  

 Cabe agora tecer algumas considerações acerca do referencial teórico-metodológico que 

embasou a condução de todo o processo por que passou a presente pesquisa. 

 

1.3 O REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 De tudo o que foi exposto, cabe esclarecer que a presente pesquisa se caracteriza por 

possuir uma abordagem qualitativa, de base documental e de natureza interpretativista, ao 

lançar um olhar sobre os TCC elaborados por graduandos do Curso de Direito, do Centro de 

Ciências Jurídicas (CCJ), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), investigando os 

aspectos prescritivos, interdisciplinares, metodológicos e os posicionamentos enunciativos 

envolvidos nessa escrita acadêmica. Para tanto, parte-se de certos postulados epistemológicos, 

a fim de fundamentar teoricamente o trabalho. Um desses arcabouços teóricos refere-se ao 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). 

 Nessa teoria, o texto é apresentado como uma unidade integrada, o qual pode ser 

compreendido e/ou analisado a partir do que os teóricos dessa corrente epistemológica 

chamam por folhado textual. Conforme sinalizado, os mecanismos enunciativos, ou 

posicionamentos enunciativos, os quais, por sinal, integram uma das camadas do folhado 

textual, evidenciam os pontos de vista dos enunciadores e direcionam o olhar dos 

interlocutores. Esses posicionamentos podem ser mais diretamente percebidos por meio de 

modalizações, as quais nesta teoria são formuladas tomando como base os mundos formais 

consubstanciados na “Teoria do Agir Comunicativo”, concebida por Jürgen Habermas 

(2012[1981]). 

 Essa teoria, por sua vez, está relacionada aos modos de agir por meio da linguagem 

daqueles que, estando envolvidos nos mais diferentes processos da vida humana, procuram 

buscar o entendimento intersubjetivamente. Por sinal, a teoria do agir comunicativo – 
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originalmente desenvolvida no âmbito da filosofia política e do direito, e retomada por 

Bronckart quando da formulação das bases do ISD, o qual, embora empreendido no âmbito da 

psicologia educacional, tem embasado um relevante número de pesquisas em Linguística – 

apresenta-se como um elo e promoção de diálogos entre as duas áreas de investigação 

elegidas para a presente pesquisa. 

 A essas teorias de base, acresce-se o fato de o uso de certos verbos indiciarem os modus 

operandi de se fazer ciência. A esse respeito serão igualmente úteis as considerações de 

Motta-Roth e Hendges (2010), articulando suas discussões com as análises desenvolvidas 

nesta tese, quando da tentativa de compreensão de como esse conhecimento verbal se dá mais 

especificamente no campo jurídico. Cabe ainda um aprofundamento acerca da maneira com 

que o elaborador do TCC se posiciona frente aos discursos de outrem reverberados em sua 

escrita acadêmica. A esse respeito, são igualmente relevantes as reflexões desenvolvidas pelos 

filófosos russos Mikhail Bakhtin (2003[1979]) e Volochínov (2010[1929]) sobre gêneros 

discursivos, discurso de outrem, e relação entre os sujeitos envolvidos nos processos de 

comunicação. 

 Uma vez que esta pesquisa se insere no âmbito da Linguística Aplicada, são igualmente 

caras as reflexões de autores como Angela Kleiman (2005-2010), Paiva et al. (2009), Moita 

Lopes (2006), os quais pontuam bem a emergência dos estudos de gêneros a partir de suas 

insersões em práticas sociais situadas. A esse leque de reflexões, somam-se ainda as 

contribuições de Brian Street (2003) desde os Novos Estudos do Letramento (NEL) em que o 

aspecto situacional dos estudos linguísticos passaram a receber destaque. Dada a relevância da 

escrita acadêmica no presente trabalho, não menos relevante foi a reflexão envolvendo a 

concepção teórica da Cultura Disciplinar, na qual a escrita é considerada como criadora dos 

campos dos quais ela própria emerge (HYLAND, 2013[2000]). 

 No que tange especificamente ao campo jurídico, as considerações de Varella e Roesler 

(2012), Nobre (2009), François Ost (2015), Miguel Reale (2002), Tercio Sampaio Ferraz 

Junior (1977, 2003[1988]) e Miracy Barbosa de Sousa Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias 

(2010) têm sido de grande valia para a compreensão desse fazer científico no campo em 

questão. Varella e Roesler (2012) e Nobre (2009), por exemplo, chegam a questionar a 

relação entre a prática jurídica e a pesquisa em Direito. François Ost (2015) e Miguel Reale 

(2002), por seu turno, chegam a demonstrar uma visão de Direito que tende a extrapolar os 

limites de um fazer científico aparentemente fechado em si. Este por demonstrar ser o Direito 

uma Ciência com o seu objeto próprio de estudo que, muito embora orientado pelas premissas 

do positivismo científico, vale-se também do aspecto axiológico na construção do seu 
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conhecimento; e aquele por demonstrar ser o Direito um campo peculiar cuja construção do 

conhecimento oscila entre um fazer saber, ou seja, levar a conhecer o conhecimento 

produzido no campo jurídico, e um saber fazer, ou seja, levar a aprender a aplicar tal 

conhecimento, a transpô-lo para a prática, a exemplo do que se faz na prática jurídica. 

 Ferraz Junior (2003[1988]) esclarece ainda que o Direito não se caracteriza tão somente 

pelo aspecto dogmático. É bem verdade que o operador de Direito se oriente em sua prática 

profissional muito pelo saber fazer, no entanto, todo aquele que se propõe a aprofundar as 

questões de Direito não deixa de se valer também do aspecto zetético, portanto, mais 

reflexivo. Aliás, conforme se demonstrará, em particular, a partir de Reale (2002), a 

interpretação é um dos métodos-chave da prática jurídica e, por vezes, ao se fazer pesquisa em 

Direito. Compõe esse rol de concepções teóricas, a proposta didática de Gustin e Dias (2010), 

as quais, fundamentadas na teoria comunicativa de Habermas, organizam as pesquisas no 

campo jurídico como sendo possíveis de serem realizadas a partir de dois grandes vieses 

teórico-metodológicos. 

 Com relação ao TCC, obras como a de Medeiros (2012), Henriques e Medeiros (2014), 

Pereira, R. (2015), e Barros e Lemos (no prelo), serão elucidativas quanto aos aspectos 

relativos ao gênero monográfico atualmente praticados no campo jurídico para conclusão de 

curso de graduação. Acresce-se ainda as contribuições de Salomon (2004[1971]) acerca do 

gênero monográfico e do fazer científico, independentemente do campo de atuação. 

 A fim de se atingir os objetivos desta pesquisa, optou-se por trazer como recorte a 

análise de TCC de Direito Ambiental, por este constituir-se em um campo interdisciplinar por 

natureza. As análises apresentadas dizem respeito, mais precisamente, a quatro TCC de 

Direito Ambiental que tocam em questões comumente tratadas no âmbito do Direito Civil, 

Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Tributário. Essa escolha metodológica também 

se justifica por serem esses uns dos ramos mais escolhidos pelos alunos de Direito do CCJ ao 

elaborarem seu TCC, independentemente de estarem relacionados a questões de Direito 

Ambiental. 

 Cabe esclarecer que, não tendo sido objetivo com esta pesquisa a realização de um 

estudo diacrônico, a coleta do corpus do qual se fez o recorte supracitado englobou TCC 

elaborados mais recentemente, entre os anos de 2013 e 2016. Se se pretende alcançar certa 

compreensão acerca do fazer científico em nível de graduação no campo jurídico, a resposta 

parece residir naquilo que de mais atual esteja sendo feito nesse campo. Ademais, lançar um 

olhar sobre os TCC elaborados nos últimos anos foi compreendido como algo que poderia, 
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eventualmente, apontar caminhos ou para a direção a que se devesse seguir futuramente. Isto 

posto, o olhar nesta tese é bem menos retrospectivo que prospectivo. 

 Resta agora apresentar neste capítulo introdutório o modo com que esta tese se encontra 

organizada. 

 

1.4 A ORGANIZAÇÃO DA TESSITURA MONOGRÁFICA DA TESE 

 

 A tese encontra-se dividida em um capítulo introdutório, cinco capítulos principais e 

considerações finais. Neste primeiro capítulo, voltado para a introdução da tese, como visto, 

foi apresentado um panorama geral da pesquisa em tela, de modo a esclarecer o objeto de 

pesquisa, situando-o no debate teórico até então empreendido a seu respeito, o nicho de 

investigação, os questionamentos, hipóteses, objetivos a serem alcançados, assim como a 

metodologia utilizada e de que modo a pesquisa encontra-se materializada no presente 

trabalho escrito. 

 Os segundo, terceiro e quarto capítulos principais encontram-se divididos em duas 

seções cada, de modo que, no segundo capítulo, tratou-se de demonstrar a relação entre o 

letramento acadêmico e a produção do conhecimento científico. Para tanto, em uma primeira 

seção, foram tecidas considerações sobre a inserção do letramento acadêmico no âmbito da 

Linguística Aplicada e, em uma segunda seção, sobre a relação entre letramento acadêmico e 

letramento científico. 

 No terceiro capítulo, discutiu-se sobre Ciência, Direito e Linguagem. Levando-se em 

consideração o campo de conhecimento ora analisado, em uma primeira seção, foram 

abordadas questões relacionadas ao Direito enquanto Ciência e Linguagem. Já em uma 

segunda seção, refletiu-se acerca do Trabalho de Conclusão de Curso enquanto meio de 

iniciação à Ciência no campo jurídico. 

 No quarto capítulo, por sua vez, intitulado Teorias Interdisciplinares na Construção do 

saber Científico, foram abordadas as teorias de base para a construção da presente tese de 

doutoramento. Em uma primeira seção, portanto, foram tecidas considerações sobre o 

arcabouço teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo, uma vez que se apresenta 

como uma proposta de compreensão das ações humanas que se valem da linguagem. Na seção 

seguinte, por conseguinte, teceram-se considerações sobre a Teoria do agir comunicatico e a 

Teoria Discursiva do Direito, na qual se encontram as bases para a compreensão do agir 

comunicativo por meio da linguagem retomado pelo ISD. 
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 No quinto capítulo, por sua vez, foi apresentado o percurso metodológico da pesquisa 

em tela, para, então, no sexto capítulo, apresentarem-se as análises relacionadas ao gênero 

monográfico praticado no campo jurídico enquanto TCC em nível de graduação. Este capítulo 

encontra-se dividido em duas seções principais: uma para tratar dos documentos 

disponibilizados no CCJ voltados para o desenvolvimento do TCC e outra para refletir sobre 

os TCC. Esta segunda seção, por seu turno, encontra-se subdividida em três seções: uma para 

tratar da interdisciplinaridade, outra para tratar das metodologias e uma terceira para abordar 

os posicionamentos enunciativos, resgatando, inclusive, os dois aspectos anteriores. 

 Finalmente, na última seção, apresentaram-se as considerações finais do presente 

trabalho. 
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2 LETRAMENTO ACADÊMICO E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO 

 

 O conhecimento produzido pelo homem é construído em meio a práticas – ou ações no 

mundo –, as quais dizem respeito ao seu esforço para entender-se, ao mesmo tempo em que 

procura compreender o seu entorno. Essas práticas, por vezes, tornam-se precisas, 

diferenciando-se, assim, daquelas que produzem conhecimentos mais populares, transmitidos 

de geração em geração, em geral, carentes de certo rigor metodológico. Em todo caso, ambos 

os conhecimentos, científicos, ou não, integram o vasto conjunto de saberes desenvolvidos 

pelo homem a que se pode chamar por cultura comumente “eternizada” pelas práticas que 

envolvem o uso da escrita. A escrita não é uma das descobertas revolucionárias feita pelo 

homem tão somente por essa incrível faceta de registrar os fatos de maneira relativamente 

permanente – posto que, à semelhança da necessidade que outrora se tinha de reproduzir 

cópias, já que papiros e pergaminhos podiam-se perder com o tempo, mesmo na era dos 

computadores, por precaução, o homem tem-se acautelado quanto a possíveis panes, a fim de 

resguardar seus arquivos ou memórias para a posteridade –, mas, sobretudo, por evidenciar, 

por meio dessa faceta, as transformações por que passam os homens ao longo do tempo. 

 Foustel de Coulanges (2004[1981]), em “La Cité Antique” [Traduzida para o português 

brasileiro como “A Cidade Antiga”], revela que é a evolução da inteligência do homem a 

causa geradora dessas transformações. Parafraseando o que o autor diz logo na introdução 

dessa obra: quando a inteligência do homem muda, tudo ao seu redor se modifica. E não seria 

demais conceber a escrita como uma das habilidades que, de forma mais bem elaborada, 

devido ao nível de reflexão que é capaz de proporcionar, permite ao homem desenvolver 

ainda mais a sua inteligência, em outras palavras, desenvolver-se e, assim, mudar a sua 

realidade. Desde tempos imemoriais, os homens passaram a buscar e a dar sentido às coisas e 

às suas ações no mundo; passaram a controlá-las e a ressignificá-las. Construíram elos entre 

si, de modo que pudessem vencer com mais facilidade as intempéries da vida. Edificaram, 

assim, lares, tribos, aldeias, cidades, mundos, sociedades. Moveram-se a partir de suas 

ambições pessoais, mas perceberam que, para garantir sua autoconservação, a sua existência 

ou conatus3, teriam de abrir mão de uma parcela de seus interesses particulares, transferindo 

                                                
3 Termo utilizado por diferentes filósofos, a exemplo de René Descartes, Baruch de Spinoza, Gottfried Leibniz e 

Thomas Hobbes para se referirem à inclinação de uma coisa – mente, matéria, ou mesmo a combinação das 
duas – para continuar existindo; em outros termos, o instinto ou desejo de viver; a autoconservação ou 
inclinação que uma coisa tenha para preservar sua existência [Cf. Leviatã, de Thomas Hobbes; Ética, de 
Benedictus Baruch de Spinoza]. 
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seus direitos a “um soberano que só teria o direito de impor aos súditos aquelas coisas que 

considerasse necessárias para a preservação deles.”4. Quanto a isso, são caras as contribuições 

dos filósofos Thomas Hobbes e Baruch de Espinosa. Ambos refletiram acerca do conatus. 

Ambos contestaram também a existência do “livre-arbítrio”; contudo, a despeito da influência 

que o conatus de um ser possa exercer sobre a existência e, mais especificamente, sobre a 

decisão de outra pessoa, estudos interacionistas, a exemplo do que se verá mais adiante 

quando forem abordadas as contribuições do arcabouço teórico-metodológico do 

interacionismo sociodiscursivo (ISD), têm considerado o papel relevante das ações singulares 

enquanto promotoras de mudanças significativas no meio social. 

 Ao escrever, Hobbes colocou-se no lugar dos governantes; Spinoza, dos governados. “O 

que os divide é a diversa concepção do fim último do Estado, que para Hobbes é a paz e a 

ordem, para Spinoza, a liberdade” (BOBBIO, 2003, p. 144 apud GUIMARAENS; ROCHA, 

2014, p. 188). Conforme esclarecem Guimaraens e Rocha (2014, p. 187-189), a partir das 

considerações de Bobbio (2004, p. 135-137), essa liberdade envolve resistência, mas não se 

trata de ser contrária à obediência política, muito pelo contrário; a obediência deve ser 

compreendida como contrária à servidão política e, por isso mesmo, garantir a própria 

transformação cidadã: “a resistência produz cidadãos”. Essa é uma questão que vai ao 

encontro do que se concebe por autonomia, amplamente discutida no âmbito acadêmico. Por 

certo, são de resistências e embates calorosos que o discurso acadêmico/científico também é 

feito, embora sob a égide de uma ética, por vezes, enviesada, quando esta se confunde com 

uma moral particular. Isso, pois, torna-se inescapável o desejo de não se querer apenas direito 

a uma educação que promova autonomias, direito este apenas materializado no papel, mas, 

sobretudo, o de vivenciar tal educação. É esse discurso pretensioso centrado em direitos 

garantidos, positivados tão somente no papel, que acaba por revelar uma ética distorcida, 

quando estes não são, de fato, colocados em prática, satisfazendo, assim, os interesses de 

certos grupos particulares. 

 Depreende-se dessas palavras que as práticas humanas perpetradas no seio da sociedade 

são carregadas de posicionamentos. “A dificílima dangerosíssima viagem de si a si mesmo” 

(DRUMMOND, 2012[1973]), levou o homem a perceber que seu olhar é atravessado por 

outros olhares, por outras vozes, pelo outro, e mais, pelo que esse outro irá dizer sobre o que o 
                                                
4 Conferir a página XLV da introdução de Leviatã, de Thomas Hobbes, 3. ed. brasileira. São Paulo : Martins 

Fontes, 2014. A título de informação, conforme consta da página 1.174 do Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa (2009), leviatã, na mitologia, diz respeito a um “monstro marinho do caos primitivo, mencionado 
na Bíblia, e cujas origens remontariam à mitologia fenícia”. A acepção 2, a qual se refere ao contexto político, 
pode ser considerada como uma alusão direta à referida obra de Hobbes: “o Estado, como soberano absoluto e 
com poder sobre seus súditos que assim o autorizam através do pacto social”. 
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homem diz. Talvez, nesse sentido, se possa compreender a tese da inexistência do livre-

arbítrio nos filósofos supracitados, já que, inevitavelmente, em se tratando de humanos, a 

vontade de um correrá sempre o risco de esbarrar-se na vontade do outro. Em outras palavras, 

há um certo condicionamento no que o homem diz; o ponto de vista de um poderá ser 

influenciado pelo ponto de vista do outro; contudo, o homem singular também é capaz de 

compor o seu estilo e, por conseguinte, imprimir a sua marca no meio em que vive, ainda que 

reverbere o que já tenha sido dito por outros, mas não exatamente da mesma maneira. O que o 

homem diz é fruto de um “já-dito” (BAKHTIN, 2003[1979]; VOLOCHINOV, 2010[1929]). 

 A esse respeito, o bardo inglês renascentista William Shakespeare foi mesmo exemplar. 

Valeu-se da tradição oral, porém, sublimou sua obra, desviando-se de um foco moral, para 

uma perspectiva social; e concedendo ao público a responsabilidade por julgar as ações das 

personagens de suas peças dramáticas. Sua originalidade, portanto, não reside naquilo que 

contou, mas em como o contou. Sua genialidade não se limita apenas ao modo com que 

contou (ou recontou) suas histórias; ela também está presente mais pontualmente no modo 

como dispôs as histórias no papel: criou centenas, talvez milhares, de palavras novas na 

língua inglesa e tudo o que escreveu o fez sob um padrão único, o pentâmetro iâmbico5, 

porém difícil demais para que uma pessoa o tivesse realizado sozinha, a ponto de algumas 

teorias conceberem a ideia de que as obras a ele atribuídas, em verdade, teriam sido fruto de 

uma consciência coletiva. E, no entanto, ao que tudo indica, Shakespeare jamais frequentou os 

estudos formais universitários de sua época. O que, longe das amarras formais do ensino 

acadêmico, em parte explicaria sua versatilidade e seu espírito criativo, a ponto de ter sido 

considerado também o inventor do homem [moderno] (Cf. BLOOM, 2000; KARNAL, 2015, 

2016). 

 Não é por acaso que o letramento é um termo particularmente caro para o presente 

estudo. A rigor, está infimamente ligado a práticas de escrita; compreende a alfabetização, 

mas não necessariamente são equivalentes. Aliás, ambos os termos podem referir-se à mesma 

coisa, a exemplo do que ocorre em outras línguas ou culturas; no Brasil, no entanto, a 

                                                
5 Do inglês, iambic pentameter. O termo deriva do grego e do latim e diz respeito a pés métricos que conferiam o 

ritmo e facilitavam a memorização de versos. O termo iâmbico refere-se a uma sílaba breve seguida por uma 
mais longa ou uma sílaba átona seguida por uma tônica, enquanto que o termo pentâmetro corresponde a cinco 
pares de sílabas. Cada verso shakespeareano, portanto, continha cinco pares de sílabas breves seguidas por 
sílabas longas, sem exceção! Se levar em conta que uma única peça pode facilmente ultrapassar a marca de mil 
versos, que sua obra compreende 38 peças, além de 154 sonetos e dois poemas narrativos, pode-se ter uma 
noção da magnitude e fascínio que exerce em muitos estudiosos. [Cf. The Complete Works of William 
Shakespeare, 1996]. Aproveito para agradecer à Profa. Elinês de Albuquerque Vasconcélos e Oliveira, cujas 
aulas apaixonantes de Literatura Inglesa, na graduação de Letras-Inglês, na UFPB, serviram de base para 
muitas das concepções que tenho hoje acerca de Shakespeare e sua obra. 
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alfabetização tende a referir-se à aquisição do código escrito da língua. Por essa razão, em um 

sentido mais amplo, o letramento abarca outras práticas que não unicamente a da escrita. É o 

caso de alguém que, pelo simples fato de trabalhar na casa de uma família de políticos, 

mesmo não sabendo ler nem escrever, seja capaz de falar com certa propriedade sobre 

política. O mesmo poder-se-ia dizer a respeito de alguém que passasse a “respirar” literatura, 

a partir de um convívio mais estreito, ainda que informal, com intelectuais e/ou autores 

literários. Ainda assim, esse não é um modelo de letramento ao qual se deva aspirar. Também 

não o é a simples alfabetização funcional, que possibilita a uma pessoa realizar ações bem 

pontuais, apenas para satisfazer certas necessidades. 

 É nesse sentido que a escrita, não desmerecendo quaisquer outras modalidades da 

linguagem, passa a exercer um relevante papel quando se pensa ou quando se fala a respeito 

de letramento, pois ela é uma habilidade e, ao mesmo tempo, um meio valiosíssimo para se 

alcançar a assunção da identidade de uma pessoa, conforme prelecionava Paulo Freire (1996), 

ou seja, o alcance da autonomia em relação ao que os outros leem (inclusive a leitura crítica 

da realidade), ao que os outros dizem e pensam, em parte devido à inegável tendência que a 

escrita possui para desenvolver com mais propriedade a habilidade reflexiva. É nesse sentido 

também que a Educação nunca anda para trás, ela não retrocede, em certo sentido, embora, a 

exemplo das ondas do mar, por vezes, recue, apenas o suficiente para tomar fôlego para 

avançar novamente. O que se quer dizer é que, assim como não se desaprende a ler, salvo em 

situações patológicas, em que um indivíduo tenha tido comprometidas certas capacidades 

cognitivas, por exemplo, em caso de algum acidente grave, as ações educativas, tanto em 

contextos informais quanto formais, tendem a gerar mudanças irreversíveis na vida daqueles 

que estejam envolvidos em um tal processo. 

 Mas, antes de aprofundar a questão do letramento, ou letramentos, conforme tratam 

alguns teóricos, a exemplo de Street (2003), Moita Lopes (2006), apenas para citar alguns 

nomes, cujas vozes e/ou ideias serão trazidas à baila mais adiante, cabe tecer algumas 

considerações sobre certas palavras que permeiam o tema em questão, não perdendo de vista a 

sua inserção em um campo maior, a saber, o da Linguística Aplicada. 

 

2.1 LETRAMENTO NO ÂMBITO DA LINGUÍSTICA APLICADA 

 

 Quando se pensa ou se fala a respeito de letramento, alguns termos podem vir logo à 

mente, quais sejam, letrado, culto, erudito, cultura letrada, este último, por sinal, é um termo 

que compõe uma obra bastante didática sobre ciência e cultura, intitulada “Cultura letrada: 
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literatura e leitura”, de Márcia Abreu. Nesse caso, o termo cultura pode se referir ao 

conhecimento em si produzido ou acumulado historicamente pelo homem e a um grupo de 

pessoas que procuram ampliar seus conhecimentos culturais, sobretudo, literários. Por vezes, 

os termos se entrelaçam; é o que se pode depreender da definição do verbete “letrado” que 

consta do dicionário Houaiss: 

 
Letrado adj.s.m. [adjetivo e substantivo masculino] (sXIII) [século XIII] 1 
que ou aquele que possui cultura, erudição; que ou quem é erudito, instruído 
1.1 que ou aquele que possui profundo conhecimento literário; literato 2 
PED [Pedagogia] que ou aquele que é capaz de usar diferentes tipos de 
material escrito n s.m. 3 indivíduo de grande conhecimento jurídico; 
advogado, jurisconsulto ¤ ETIM lat. [Etimologia latina] litterātus,a,um 
‘marcado com letras, instruído, sábio, douto, letrado, erudito’ ¤ SIN/VAR 
[sinônimos e variantes] ver antonímia de tolo ¤ ANT [antônimos] 
desletrado, iletrado; ver sinonímia de tolo (HOUAISS, 2009, 1.172). 
 

 Interessante notar que os termos letrado e erudito são tratados como sinônimos 

juntamente com o termo sábio. Este, porém, pode ser interpretado tanto em uma acepção mais 

ampla ligada a alguém prudente, sensato e de vasta sabedoria, ou, em uma acepção mais 

restrita, a alguém que simplesmente tenha adquirido ao longo de sua vida um vasto 

conhecimento, mas que não necessariamente tenha se tornado sábio. O referido verbete 

“letrado” também está associado ao conhecimento literário. Convém, no entanto, pontuar que 

o próprio termo literatura, em um sentido mais amplo, pode se referir ao próprio 

conhecimento acumulado ao longo do tempo acerca de certo tema ou assunto. É o que ocorre, 

por exemplo, nos estudos científicos, quando, ao se iniciar uma pesquisa, recorre-se à 

“literatura”, ou estado da arte, relacionada ao objeto de investigação. Mas é instigante o modo 

como Reale (2002) aborda alguns desses termos, a exemplo da relação entre o homem e a 

cultura: “A cultura existe exatamente porque o homem, em busca da realização de fins que lhe 

são próprios, altera aquilo que lhe é ‘dado’, alterando-se a si próprio” (REALE, 2002, p. 26). 

É o caso de um pedaço de sílex, de uma rocha, que, após sofrer interferência do trabalho do 

homem, passa a ser utilizado como um utensílio, um machado, uma arma, esclarece o autor, 

demonstrando, assim, que a cultura surge e se desenvolve apoiando-se na natureza (REALE, 

2002, p. 27). E complementa: 

 
O sentido ora dado à palavra cultura não deve ser confundido com a acepção 
corrente da mesma palavra. “Cultura”, na acepção comum desse termo, 
indica antes o aprimoramento do espírito, que possibilita aos homens cultivar 
todos os valores humanos. Homem culto é aquele que tem seu espírito de tal 
maneira conformado, através de meditações e experiências que, para ele, não 
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existem problemas inúteis ou secundários, quando eles se situam nos 
horizontes de sua existência. O homem culto é bem mais do que o homem 
erudito. Este limita-se a reunir e a justapor conhecimentos, enquanto que o 
homem culto os unifica e anima com um sopro de espiritualidade e de 
entusiasmo. O termo técnico “cultura”, embora distinto do usual, guarda o 
mesmo sentido ético, o que compreenderemos melhor lembrando que a 
cultura se desdobra em diversos “ciclos culturais” ou distintos “estágios 
históricos”, cada um dos quais corresponde a uma civilização. O termo 
“cultura” designa, portanto, um gênero, do qual a “civilização” é uma 
espécie (REALE, 2002, p. 27, grifos do autor). 

 

 É notável a distinção que o autor faz entre ser culto e erudito. Pontue-se que ambos os 

termos estão em estreita relação com o entendimento do que é ser letrado. Mas, afinal, cabe a 

pergunta sobre o que, de fato, significa ser letrado em uma perspectiva de letramento que não 

se limita à aquisição do código escrito de uma língua. Por ora, advoga-se nestas linhas a ideia 

de que o termo letrado possui estreita relação com o conceito de cidadania. Certamente, essa é 

uma visão que não deixa de estar presente até mesmo nas vozes daqueles que tratam 

alfabetização e letramento como se fossem a mesma coisa. Nesse caso, a alfabetização não 

seria vista tão somente como um processo para adquirir o código escrito de uma língua, mas, 

até mesmo, para que se pudesse exercer a cidadania, um contínuo desenvolver da leitura e da 

escrita, ideia esta que traduz bem o que teóricos têm considerado atualmente acerca do que 

seja o letramento. Essa querela aparece até mesmo em livros mais técnicos; é o que pode ser 

evidenciado no dicionário Houaiss, a partir do termo letramento: 

 
Letramento s.m. [substantivo masculino] (a1899) [antes de 1.899] 1 ant. 
[antigo] representação da linguagem falada por meio de sinais; escrita 2 PED 
[Pedagogia] incorporação funcional das capacidades a que conduz o 
aprender a ler e escrever 3 PED condição adquirida por quem o faz ¤ ETIM 
[Etimologia] letrar + -mento ¤ SIN/VAR [sinônimos e variantes] nas acp. 
[acepções] 2 e 3: literacia (P) [Portugal, lusismo, lusitanismo] (HOUAISS, 
2009, 1.172). 
 

 Nesses termos, ao mesmo tempo em que a segunda acepção de letramento apresentada 

acima parece se referir mais especificamente à alfabetização, esta parece estar aludida 

também nas demais acepções do referido verbete. A definição do verbo letrar, por sua vez, 

apresenta uma ampliação do sentido, porém, centrando-se uma vez mais no âmbito literário, 

ou ainda, da música. 

 
Letrar v. [verbo] (1935-1958) 1 td. e pron. fazer adquirir ou adquirir letras, 
conhecimentos literários 1.1 t.d. e pron. PED fazer passar ou passar pelo 
processo de letramento (‘incorporação funcional’) 2 t.d. examinar, estudar 



47 
 

(um texto) com atenção e minúcia; soletrar 3 t.d. compor a letra de (uma 
melodia) ¤ ETIM [Etimologia] letrar + -ar (HOUAISS, 2009, 1.172). 
 

 O desdobramento da primeira acepção chama a atenção. O termo “incorporação 

funcional” parece sugerir um conceito mais restrito de letramento, a exemplo do que se 

costuma conceber por alfabetização funcional, enquanto que a segunda acepção demonstra 

bem a oscilação entre uma das atividades tipicamente associada ao processo de alfabetização, 

a saber, o ato de soletrar, e ações que podem extrapolar a mera aquisição do código escrito da 

língua, a exemplo dos atos de “examinar, estudar (um texto) com atenção e minúcia”. No 

entanto, ao se deter no termo “literacia”, apresentado nas últimas linhas do verbete 

letramento, pode-se depreender, a partir daí, uma pista para se compreender a razão de ambos 

os termos – letramento e alfabetização – estarem tão bem relacionados, isto é, por vezes, 

serem confundidos como sendo a mesma coisa. Conforme se pode ver a seguir, o termo 

“literacia”, utilizado em Portugal, deriva do termo inglês literacy, e significa o mesmo que 

letramento: 

 
Literacia s.f. [substantivo feminino] (sXV) [século XV) 1 qualidade ou 
condição de quem é letrado 2 PED P m.q. [Pedagogia Portugal mesmo que] 
LETRAMENTO ¤ ETIM ing. [Etimologia inglesa] literacy ‘qualidade de 
letrado’ ¤ ANT [antônimo] iliteracia (HOUAISS, 2009, 1.188). 

  

 Em verdade, tradicionalmente, o termo literacy confunde-se com o processo de 

aquisição do código escrito da língua. Contudo, se o termo literacy ou mesmo letramento 

implica “qualidade de ser letrado”, ao retornar para o início dessas explanações, tem-se, nas 

acepções do verbete letrado, um sentido mais amplo do que seja simplesmente o saber ler e 

escrever. Em sua obra “Alfabetização e letramento”, Magda Soares pontua a distição entre 

esses dois processos:  

 
É verdade que, de certa forma, a aprendizagem da língua materna, quer 
escrita, quer oral, é um processo permanente, nunca interrompido. 
Entretanto, é preciso diferenciar um processo de aquisição da língua (oral e 
escrita) de um processo de desenvolvimento da língua (oral e escrita); este 
último é que, sem dúvida, nunca é interrompido (SOARES, 2008, p. 15). 

 

 Em nota, na mesma página, a autora esclarece que, nos anos que se seguiram após a 

escrita do texto no qual o fragmento exposto acima se encontra, originalmente produzido em 

1985, “essa diferenciação entre aquisição e desenvolvimento da língua oral e escrita foi-se 

tornando cada vez mais clara, concretizando-se, hoje, na distinção entre alfabetização e 
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letramento.”. O termo “aquisição”, portanto, corresponde ao processo de alfabetização, 

enquanto que o termo “desenvolvimento”, ao processo de letramento. Contudo, em outra 

passagem, a distinção entre ambos os processos, por vezes, torna-se tênue: 

 
O conceito de alfabetização depende […] de características culturais, 
econômicas e tecnológicas; a expressão alfabetização funcional, usada pela 
Unesco nos programas de alfabetização organizados em países 
subdesenvolvidos, pretende alertar para esse conceito social da alfabetização 
(SOARES, 2008, p. 17-18). 

 

 Isso porque a questão social hoje é amplamente discutida, ao se abordarem questões 

relativas ao letramento. Mas o aspecto social também está na base dos processos de 

alfabetização, sobretudo quando se pensa no trabalho desenvolvido pelo educador Paulo 

Freire (1921-1997), para quem, conforme pontua Magda Soares (2008, p. 23), “a 

alfabetização é um processo de conscientização e uma forma de ação política”. Ou, consoante 

o que o próprio autor diz, em suas “Cartas À Guiné-Bissau: registros de uma experiência em 

processo”, nas quais relata seu trabalho envolvendo a alfabetização de cidadãos daquele país, 

em particular, de jovens e adultos: 

 
Em equipe, debatêramos, em Genebra, a melhor maneira de, na Guiné-
Bissau, ver e ouvir, indagar e discutir, de que resultaria o programa de nossa 
contribuição. Programa, portanto, a nascer lá, em diálogo com os nacionais, 
em torno de sua realidade, de suas necessidades e de nossas possibilidades e 
não em Genebra, feito por nós para eles. 
Na medida em que jamais tomamos a alfabetização de adultos em si mesma, 
reduzindo-a a um puro aprendizado mecânico da leitura e da escrita, mas 
como um ato político, diretamente associado à produção, à saúde, ao sistema 
regular de ensino, ao projeto global de sociedade a ser concretizado, ver e 
ouvir, indagar e discutir, partindo embora do Comissariado de Educação, 
teriam de prolongar-se a outros comissariados, ao Partido, incluindo as suas 
organizações de massas (FREIRE, 1978, p. 14). 

 

 De fato, para Paulo Freire, “a alfabetização não se reduz a um aprendizado mecânico da 

leitura e da escrita”; ela é vista como um ato político, o que é ainda mais relevante, levando-se 

em conta o contexto em que se deu o seu trabalho, sobretudo voltado para o desenvolvimento 

da autonomia e exercício da cidadania por parte de jovens e adultos que, até então, não 

sabiam ler nem escrever, habilidades sem as quais dificilmente alguém consegue exercer 

plenamente sua cidadania. A singularidade de seu trabalho reside no fato de ter-se colocado 

na posição do outro, “em torno de sua realidade, de suas necessidades”, ao mesmo tempo em 

que não deixou de levar em conta as possibilidades que tinha para desenvolver seu trabalho. 
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Sim, a alfabetização também possui seu caráter social, afinal, é a “chave” para se ter acesso ao 

mundo letrado autonomamente. É nesse sentido que o letramento compreende a alfabetização, 

enquanto uma de suas etapas previstas e, certamente, essencial. E embora não tenha utilizado 

o termo “letramento”, o autor deixa transparecer em suas palavras a consciência de que a 

alfabetização poderia estar contida em um processo mais amplo de desenvolvimento das 

habilidades de leitura (inclusive de mundo) e de escrita: 

 
Nem sempre, porém, é necessária a coincidência entre o aprofundamento 
critico [crítico] da “leitura” da realidade com o aprendizado da leitura e da 
escrita dos signos linguísticos, isto é, com a alfabetização no sentido em que 
é geralmente entendida. Em certas circunstâncias, é possível que uma 
comunidade se engaje durante algum tempo, numa séria prática reflexiva 
sobre sua realidade, discutindo uma temática geradora significativa, ligada a 
seus interesses concretos, indagando-se em torno, por exemplo, de sua 
experiência produtiva, de caráter coletivo; de como produzir melhor, 
perguntando-se sobre seu papel no esforço de reconstrução nacional, envolta, 
enfim, num programa que poderíamos chamar de “pós-alfabetização”, sem 
que, porém, se tivesse iniciado no aprendizado da leitura e da escrita dos 
signos linguísticos. Seria, no caso, a prática da “re-leitura” critica (sic) de 
sua realidade, associada a uma forma de ação sobre ela, a que poderia 
despertar a comunidade para o aprendizado da leitura e da escrita dos signos 
linguísticos. O oposto, numa perspectiva revolucionária, é que seria inviável, 
isto é, o aprendizado da língua sem o aprofundamento da “leitura” e da “re-
leitura” da realidade (FREIRE, 1978, p. 68). 

 

 A leitura da realidade também pode ser compreendida como aquilo que comumente se 

chama por conhecimento prévio, ou conhecimento de mundo; no entanto, esta leitura deve ser 

crítica e pode preceder a leitura das letras. Essa concepção vai ao encontro do que foi 

sinalizado no início desta discussão, de que uma pessoa pode ser letrada sem necessariamente 

saber ler nem escrever, embora, ressalte-se uma vez mais, este não seja um modelo ideal de 

letramento. O próprio Paulo Freire valia-se da “leitura crítica da realidade, associada a uma 

forma de ação sobre ela, para despertar a comunidade para a aprendizagem da leitura e da 

escrita dos signos linguísticos”. A alfabetização é, então, um passo decisivo para a mobilidade 

social; fazer uso desse conhecimento adquirido, desenvolvendo continuamente as habilidades 

de leitura e de escrita para agir no mundo, exercendo assim a plenitude enquanto cidadão, é o 

passo seguinte. 

 Essa visão política e social da alfabetização que Paulo Freire advogou esbarrou-se em 

questões de ordem econômica; o Programa Experimental de Alfabetização Mundial (EWLP) 

implementado em onze países, por meio do qual o educador realizou suas ações junto a jovens 

e adultos, acabou dando um enfoque mais funcional à alfabetização, conforme se pode 
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depreender dos trechos em negrito na citação a seguir; porém, esse aspecto social difere-se 

substancialmente do que hoje se concebe como sendo um dos objetivos do letramento, e 

mesmo daquilo que o próprio Paulo Freire tinha em mente ao desenvolver seu trabalho de 

alfabetização de jovens e adultos em uma perpectiva política. Acerca do alfabetismo 

funcional, algumas considerações interessantes são apresentadas por Cláudia Lemos Vóvio no 

glossário virtual do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE). A fim de se discutir 

essas considerações, apresenta-se a seguir o referido verbete na íntegra: 

 
A alfabetização funcional diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem 
da leitura e da escrita para fins específicos, para a realização de tarefas 
cotidianas, do âmbito profissional e da convivência comunitária. A 
qualificação funcional atribui à alfabetização um caráter instrumental – 
assim, o ensino da leitura e da escrita vincula-se ao desenvolvimento de 
certas capacidades relacionadas à vida adulta, para além do domínio de 
capacidades elementares acerca da língua escrita, tais como decifrar e 
decodificar. 
Com origem na década de 1930, nos Estados Unidos, a expressão 
alfabetização funcional deriva da constatação de que recrutas do exército 
norte-americano, apesar de possuírem conhecimentos sobre a língua escrita, 
nem sempre conseguiam compreender instruções escritas a fim de realizar 
suas tarefas militares. Foi a partir da década de 1960, no âmbito da Unesco e 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) que o termo passou a ser 
mundialmente difundido, quando se estabeleceu um amplo consenso em 
torno do enfrentamento do analfabetismo e da promoção da Educação e da 
alfabetização, tomados como catalisadores de mudanças de ordem 
econômica e social em países subdesenvolvidos. 
Um marco, nesse sentido, foi o Congresso Mundial de Ministros da 
Educação sobre a Erradicação do Analfabetismo, promovido pela Unesco, 
em Teerã, em 1965, no qual se ressaltava a alfabetização como requisito para 
a modernização e o desenvolvimento. Afirmava-se que o objetivo principal 
da alfabetização funcional era o de “mobilizar, formar e educar a mão de 
obra”, fundamentado pelas teorias de capital humano. É nesse contexto que 
se desenha e se implementa, em 11 países, o Programa Experimental de 
Alfabetização Mundial (EWLP). A alfabetização deveria abarcar o processo 
de ensino da leitura, da escrita e do cálculo articulado à capacitação para o 
trabalho e ao incremento da produtividade. 
O Programa representou a expressão mais evidente da adoção de um 
enfoque funcional à alfabetização, relacionando-a de modo inequívoco 
às transformações de ordem social, econômica e cognitiva de sociedades 
e grupos humanos. Especialmente a partir do Simpósio de Persépolis, 
promovido pela Unesco, em 1975, a perspectiva humanista e crítica de Paulo 
Freire reorientou os discursos sobre alfabetização, tomando-a como 
instrumento de conscientização, emancipação e socialização humana. A 
avaliação do Programa, publicada em 1976, faz uma forte crítica à sua 
orientação economicista e individual, enfatizando os limites do caráter 
instrumental atribuído à alfabetização. Desse modo, a expressão 
alfabetização funcional vincula-se a um modo de conceber a Educação de 
pessoas adultas (VÓVIO, s.d., negritos nossos).  
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 A crítica à qual Vóvio se refere está consubstanciada nas “Cartas à Guiné-Bissau” 

elaboradas por Paulo Freire (1978). Se a alfabetização funcional pode ser vista como um 

aspecto social da alfabetização, em verdade, acabou por resvelar em fins específicos, de 

“orientação economicista e individual”, conforme apontado pelo educador nas referidas 

Cartas. Na base do Programa, a “alfabetização deveria abarcar o processo de ensino da leitura, 

da escrita e do cálculo articulado à capacitação para o trabalho e ao incremento da 

produtividade”. É justamente essa ideia que se confunde com a ideia de letramento, a partir de 

sua definição na língua inglesa, uma vez que o termo literacy é tradicionalmente 

compreendido como a habilidade de ler, escrever, e fazer uso da aritmética. Não é à toa que 

um bom número de dicionários eletrônicos ainda hoje traduzem o termo literacy como 

alfabetização. A questão econômica é relevante nesse contexto, uma vez que tal projeto de 

alfabetização nasce inclusive da necessidade de se combater o analfabetismo. Por outro lado, 

a semelhança conceitual entre os termos, em Freire, dá-se na medida em que a alfabetização é 

considerada como “instrumento de conscientização, emancipação e socialização humana”, 

posto que extrapola o sentido de uma mera aquisição do código escrito da língua sendo, 

portanto, muito mais próximo ao sentido de letramento enquanto prática social de usos da 

leitura e escrita, tendo em vista a mudança da realidade social. 

 De tudo o que foi exposto até o momento, pode-se dizer que o aspecto social perspassa 

todos esses processos que envolvem as habilidades de leitura e de escrita, desde o processo de 

alfabetização, enquanto aquisição do código escrito de uma língua, passando pela 

alfabetização funcional, voltado para fins mais específicos, até o letramento, enquanto 

processo mais amplo de usos sociais da leitura e da escrita. Assim, letrado é, antes de mais 

nada, alguém que faz uso de suas habilidades de leitura e de escrita de maneira competente, 

valendo-se dessas habilidades para agir socialmente, de modo a exercer sua autonomia e sua 

cidadania o mais plenamente possível. Isso só é possível quando se leva em consideração o 

contexto no qual se esteja inserido, assim como as mudanças pelas quais esse contexto por 

vezes necessita passar, a fim de propiciar condições mais humanas de vida, sendo a visão 

crítica justamente aquela a partir da qual tais mudanças possam ser geradas. 

 O letramento, então, abrange o processo de alfabetização, mas pode tanto precedê-lo, 

por exemplo, ao levar em conta práticas essencialmente orais, por meio das quais o homem 

consiga desenvolver a leitura crítica de mundo, quanto, a partir da aquisição do código escrito, 

implicar um contínuo desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Atualmente, tem-

se dado bastante enfoque à escrita, cujo protagonismo pode acabar ofuscando o papel 

igualmente relevante da leitura no processo de letramento. É bem verdade que as práticas de 
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escrita não deixam de implicar as de leitura, sem contar com a leitura de mundo que precede a 

qualquer atividade envolvendo a escrita, mas, assim como as produções textuais escritas 

realizadas em sala de aula, ou a partir da sala de aula, é preciso igualmente explorar técnicas e 

estratégias de leitura e mais do que isso: vivenciá-las no contexto acadêmico. Como avançar 

na escrita se os alunos não tiverem bagagem de leitura? Como desenvolver uma resenha se, 

por falta de leitura, os alunos não puderem estabelecer relações entre o objeto resenhado e 

outras fontes de conhecimento? Conforme certos resultados têm demonstrado, a exemplo do 

que foi obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2015, em que um 

significativo número de candidatos chegou a se desviar do tema proposto para a redação, o 

trabalho com a leitura é fundamental para que se possa desenvolver a habilidade de escrita. 

Essa prática conjunta pode estar presente na vida de uma criança, antes mesmo de sua entrada 

no ensino formal. 

 Ao retomar o trabalho de Lemos (1988), Roxane Rojo (1998, p. 123-124) explica o 

modo como o “fazer de conta que lê” e o “fazer de conta que escreve”, práticas estas 

essencialmente orais, pode ser significativo para o processo de letramento vivenciado desde a 

infância. E complementa, dizendo o seguinte: 

 

Estes jogos e práticas se dão em diferentes instituições sociais (família, pré-
escola, escola e, ainda, outras menos geralmente distribuídas) que consignam 
ao sujeito diferentes papéis e possibilidades: o daquele que pode ler e 
escrever ou fazer de conta que lê e escreve e o daquele que não o pode 
porque não o sabe. É na presença/ausência do brincar de ler para a criança 
(jogos de contar), do brincar de ler com a criança, do brincar de desenhar e 
escrever (jogos de faz-de-conta) que se reencontra o sentido social da escrita 
daquela subcultura letrada (ROJO, 1998, p. 124).  

 

 A esse respeito, é igualmente relevante uma pesquisa publicada por Maria da Graça 

Costa Val (2005), envolvendo textos de base injuntiva, com crianças do 1o. ano do Ensino 

Fundamental que não haviam frequentado a pré-escola. Essas práticas reverberam não só o 

aspecto social, mas também o quanto o letramento varia de contexto para contexto6. É 

justamente por essa razão que, nos Novos Estudos do Letramento (NEL), ou The New 

Literacy Studies (NLS), os aspectos social e ideológico são tão fortes. É também por causa da 

multiplicidade de letramentos existentes, que se concebe nesses estudos a ideia de letramentos 

múltiplos, os quais envolvem relações de poder e diferentes ideologias que não apenas aquela 

                                                
6 Aproveito para agradecer a minha primeira professora no Ensino Superior, à Profa. Marianne Carvalho Bezerra 

Cavalcante, e à Profa. Evangelina Maria Brito de Faria, pelas indicações de leitura e discussões envolvendo 
letramento e aquisição de línguas, ainda na graduação de Letras-Português, na UFPB, as quais serviram de 
base para que eu continuasse a me lançar em voos reflexivos sobre as temáticas em questão. 
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que se encontra na base de um letramento dominante. Assim, devido ao caráter antropológico 

desses estudos, os NEL voltam-se essencialmente para “os letramentos [das culturas] locais 

ou vernaculares, de maneira a dar conta da heterogeneidade das práticas não valorizadas [ou 

marginalizadas, não dominantes] e, portanto, pouco investigadas” (ROJO, 2009, p. 105). Nos 

próprios termos do antropópolo Brian Street, um dos precursores desses estudos: 
 

O que veio a ser denominado “Novos Estudos do Letramento” (NEL) (Gee, 
1991; Street, 1996) representa uma nova tradição na consideração da 
natureza do letramento, detendo-se não tanto na aquisição de habilidades, 
quanto em abordagens dominantes, mas sim, naquilo que significa pensar o 
letramento enquanto uma prática social (Street, 1985). Isso implica o 
reconhecimento dos letramentos múltiplos, que variam no tempo e no 
espaço, mas que também são contestados nas relações de poder. Os NEL, 
então, não tomam nada como garantido com respeito ao letramento e às 
práticas sociais com os quais se associam, problematizando o que conta 
como letramento em quaisquer tempo e lugar e questionando “quais 
letramentos” são dominantes e quais são marginalizados ou resistentes. 
(STREET, 2003, p. 77, tradução nossa).7 

 

 Parte do trecho citado acima também se encontra traduzido na obra de Rojo (2009, p. 

102). Sob uma perspectiva etnográfica, Street (2003) e outros estudiosos aos quais se atribui o 

desenvolvimento dos NEL seguiram em suas pesquisas uma orientação mais sociocultural, e, 

conforme se depreende do fragmento citado acima, menos psicológica, focalizando-se, 

portanto, na concepção de letramento enquanto prática social, por sinal, concepção esta 

veementemente divulgada no âmbito da Linguística Aplicada. Em seus estudos, Brian Street 

desenvolveu algumas noções relevantes relacionadas ao letramento como a noção de 

letramentos múltiplos, ou de que não existe um único letramento, não sendo este, portanto, 

universal; a distinção entre práticas de letramento e eventos de letramento; a ideia de o 

modelo autônomo, liberal ser capaz de gerar o crescimento econômico e individual em 

verdade expressar a visão de um grupo dominante sobre outro; e, justamente, por isso, o 

letramento não ser neutro, e sim, sempre ideológico, posto que envolve conhecimento, 

identidade e ser no mundo. 

 Por expressar pontos de vistas culturais, trata-se aqui de falar sobre letramentos sociais, 

e não de um único letramento, o qual se dá nas relações de poder entre seus participantes, o 

                                                
7 “What has come to be termed the ‘New Literacy Studies’ (NLS) (Gee, 1991; Street, 1996) represents a new 

tradition in considering the nature of literacy, focusing not so much on acquisition of skills, as in dominant 
approaches, but rather on what it means to think of literacy as a social practice (Street, 1985). This entails the 
recognition of multiple literacies, varying according to time and space, but also contested in relations of power. 
NLS, then, takes nothing for granted with respect to literacy and the social practices with which it becomes 
associated, problematizing what counts as literacy at any time and place and asking ‘whose literacies’ are 
dominant and whose are marginalized or resistant” (STREET, 2003, p. 77). 
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que implica dizer que o letramento nem de longe é algo neutro. Interessante notar ainda a 

estreita ligação entre letramento e sua característica de contestação. Daí seu caráter 

“revolucionário”, “ideológico”, de sua não neutralidade. Na base dessa distinção, está a ideia 

de não se poder reduzir o letramento a uma unidade ou objeto de estudo, justamente pela 

multiplicidade de letramentos que o aspecto social envolve e/ou implica (Cf. STREET, 2003, 

p. 78). Com relação à distinção entre eventos e práticas de letramento, percebe-se que estas 

abrangem os primeiros. Nos termos de Street (2003, p. 78, tradução nossa): “O conceito de 

práticas de letramento [...] não só tenta lidar com os eventos e os padrões de atividade em 

torno de eventos de letramento, mas ligá-los a algo mais amplo de um tipo cultural e social”8. 

Derivado do conceito sociolinguistíco de evento de fala, eventos de letramento, dizem 

respeito, mais especificamente, a situações de fala envolvendo a compreensão de textos 

escritos (KLEIMAN, 2005-2010, p. 23). Contudo, levando-se em consideração a miscelânea 

que esses conceitos podem gerar, Street (2003, p. 79, tradução nossa) compreende que: “A 

questão-chave, tanto em nível empírico quanto metodológico, então, é como podemos 

caracterizar a mudança da observação de eventos de letramento para conceber práticas de 

letramento”9. É claro que os eventos de letramento também envolvem aspectos sociais e 

culturais, no entanto, as práticas de letramento extrapolam os limites desses eventos em geral 

colaborativos envolvendo a compreensão de textos escritos; as práticas de letramento 

envolvem um princípio de mudança, uma vez que levam a pessoa ao alcance da autonomia 

para agir no mundo por meio dos textos, ressignificando o seu entorno, daí a sua 

multiplicidade. 

 Essa irredutibilidade do letramento pode ser associada ao que Kleiman (2005, p. 16) 

esclarece quanto ao fato de o letramento não ser algo que possa ser ensinado. Embora tanto o 

letramento quanto a alfabetização sejam práticas ou processos, o letramento não é uma 

habilidade e, portanto, não é algo que possa ser ensinado: 

 
O letramento não é uma habilidade, embora envolva um conjunto de 
habilidades (rotinas de como fazer) e de competências (capacidades 
concretas para fazer algo). Por isso, “ensinar o letramento” é uma expressão 
no mínimo estranha, pois implica uma ação que ninguém, nem mesmo um 
especialista, poderia fazer (KLEIMAN, 2005, p. 16, itálicos da autora). 

 

                                                
8 “The concept of literacy practices […] not only attempts to handle the events and the patterns of activity 

around literacy events, but to link them to something broader of a cultural and social kind” (STREET, 2003, p. 
78). 

9 “A key issue, at both a methodological and an empirical level, then, is how we can characterize the shift from 
observing literacy events to conceptualizing literacy practices” (STREET, 2003, p. 79). 
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 Portanto, o letramento é algo que se vivencia ou sobre o qual se reflete, a fim de 

compreendê-lo. E é essa mesma ideia da natureza múltipla do letramento que Brian acaba por 

transferir para os estudos acerca do letramento acadêmico. Posteriormente, certas noções dos 

Novos Estudos do Letramento (NEL), a exemplo da relação entre linguagem e sentido, 

aspectos social e cultural etc., foram estendidos para os Novos Estudos dos Letramentos, ou 

The New Literacies Studies, em que o termo “letramentos”, no plural, foi inicialmente 

motivado pela revolução digital. A esse respeito, em seu texto A Situated Sociocultural 

Approach to Literacy and Technology, contido na obra New Literacies: multiple perspectives 

on research and practice, editada por Elizabeth A. Baker e publicada em 2010, James Paul 

Gee esclarece: 

 
Os NEL argumentaram que a linguagem escrita era uma tecnologia voltada 
para dar e obter sentido. Por sua vez, o que a linguagem escrita significava 
era uma questão determinada pelas práticas sociais, culturais, históricas e 
institucionais de diferentes grupos de pessoas. 
Os Novos Estudos dos Letramentos simplesmente transferem os argumentos 
dos NEL sobre linguagem escrita para as novas tecnologias digitais. A 
propósito disso, “Os Novos Estudos dos Letramentos” são analisados 
gramaticalmente de forma diferente do que “Os Novos Estudos do 
Letramento”. Os NEL diziam respeito ao estudo do letramento de uma nova 
maneira. “Os Novos Estudos dos Letramentos” dizem respeito ao estudo de 
novos tipos de letramento além do letramento impresso, especialmente 
“letramentos digitais” e práticas de letramento incorporadas na cultura 
popular (GEE, 2010, p. 165-193, tradução nossa)10. 

 

 Independentemente da relação entre o novo uso do termo “letramento”, no plural, e o 

surgimento de novos gêneros textuais e de novos suportes, com o advento da era da 

informática, envolvendo, portanto, uma gama infinda de linguagens e signos que não apenas o 

linguístico, pode-se dizer que esse uso não deixa de estar presente desde os NEL, sobretudo, 

por corresponder à ideia dos letramentos múltiplos e, por isso mesmo, envolver práticas 

situadas de letramento que variam, a depender do contexto. Em todo caso, o letramento 

envolve uma rede complexa de noções e, se, por um lado, o letramento não é uma habilidade 

que se possa ensinar, por outro lado, contextos formais de ensino são contextos relevantes 

para se refletir sobre os letramentos, posto que o letramento é um meio pelo qual muitas 
                                                
10  “The NLS argued that written language was a technology for giving and getting meaning. In turn, what 

written language meant was a matter determined by the social, cultural, historical, and institutional practices 
of different groups of people. 
The New Literacies Studies simply carries over the NLS argument about written language to new digital 
technologies. By the way, ‘The New Literacies Studies’ is parsed grammatically differently than ‘the New 
Literacy Studies’. The NLS was about studying literacy in a new way. ‘The New Literacies Studies’ is about 
studying new types of literacy beyond print literacy, especially ‘digital literacies’ and literacy practices 
embedded in popular culture” (GEE, 2010, p. 165-193). 
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mudanças podem ser realizadas. Consoante Barton (2000, p. 14, tradução nossa): “[…] as 

pessoas usam o letramento para fazer mudanças em suas vidas; o letramento muda pessoas e 

as pessoas encontram-se em um mundo contemporâneo de práticas de letramento que se 

modificam constantemente”11. Essa noção de letramento vai ao encontro da visão adotada por 

muitos pesquisadores da Línguística Aplicada enquanto um modo de “criar inteligibilidade 

sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central” (MOITA LOPES, 2006, 

p. 14). Conforme pontua o autor: “Somos os discursos em que circulamos, o que implica dizer 

que podemos modificá-los no aqui e no agora” (MOITA LOPES, 2009, p. 21). É nesse 

sentido que se compreende, no presente trabalho, a estreita relação entre o letramento e o 

exercício da cidadania, posto que, uma vez que o letramento envolve “aprender o gênero 

[textual] para agir em sociedade” (KLEIMAN, 2007, p. 9), envolve também refletir sobre a 

própria maneira de agir no mundo, o que, por conseguinte, implica o desenvolvimento da 

consciência cidadã, isto é, consoante Paulo Freire, consciência da realidade, tendo em vista a 

sua transformação. 

 Certamente essas são questões que têm feito parte dos esforços de muitos profissionais, 

em particular pesquisadores, do âmbito acadêmico, tendo em vista o desenvolvimento da 

educação no Brasil. Há muito se discute a relação entre teorias e práticas; entre o que se 

produz na academia, na universidade, e o que se vivencia ou pratica nas escolas da Educação 

Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio). No campo teórico, o 

filósofo Jürgen Habermas (2013[1978], p. 7), em sua obra “Teoria e Práxis”, por exemplo, 

desenvolveu uma fecunda reflexão no âmbito das Ciências Sociais sobre a racionalidade com 

vistas para o desenvolvimento de uma teoria crítica da sociedade, de seu funcionamento, com 

o “propósito de reconhecer na realidade das sociedades modernas os potenciais de 

emancipação e seus obstáculos”. Ao desenvolver, por sua vez, a “Teoria do Agir 

Comunicativo”, Habermas (2012[1981]) concebe a ideia de que o mundo da vida moderno 

estaria inevitavelmente “colonizado” pelos imperativos autônomos dos subsistemas do 

mercado e do poder político. Por alusão, essa metáfora parece traduzir bem o que tem 

ocorrido na relação entre o trabalho realizado pela academia e as práticas vivenciadas no 

contexto escolar: este mundo profissional regido sobremaneira pelas ações de um professor 

singular, o qual frequentemente se vê sozinho diante de tantos problemas que extrapolam as 

paredes de sua sala de aula, ou mesmo os muros da escola, por vezes, parece estar sendo 

“colonizado” pelo mundo acadêmico, por suas teorias, as quais são frequentemente vistas 

                                                
11  “[…] people use literacy to make changes in their lives; literacy changes people and people find themselves 

in the contemporary world of changing literacy practices” (BARTON, 2000, p. 14). 
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pelos agentes escolares como distanciadas das práticas e da realidade por eles vivenciadas. 

 No contexto acadêmico, em particular, é preciso estar atento às eventuais dificuldades 

de compreensão dos alunos em relação às práticas nele vivenciadas. E isso tem muito que ver 

com o que se procura fazer na Linguística Aplicada. Consoante Moite Lopes (2006, p. 100), 

“formular conhecimento que seja responsivo à vida social ignorando as vozes dos que a 

vivem é algo inadequado”. Para o autor, esse é “um posicionamento que explode os limites 

entre teoria e prática”, devido à aproximação que esta postura tende a estabelecer, não apenas 

do ponto de vista de um pesquisador que observa os fatos, mas da perspectiva de quem vive 

esses fatos. O que particularmente se encaixa bem no modelo de pesquisa etnográfica, por 

exemplo, que procura dar voz àqueles que fazem parte de certo contexto, por vezes, 

marginalizado. Mas, essas são questões colocadas pela concepção mais recente de LA que vão 

além de um único campo ou área de investigação, pois implica pensar também na pretensa 

neutralidade do sujeito da ciência moderna. Nos termos do autor, 

 
Tradicionalmente, o chamado conhecimento científico foi formulado 
com base na crença na separação entre o pesquisador e o objeto que 
estuda para que suas teorizações ou sua compreensão científica 
(portanto, singular) do que estudava não se contaminassem: um 
conhecimento apolítico e não-ideológico, típico do positivismo. Essa é a 
base da grande tradição da chamada ciência moderna em seu anseio por se 
separar ou não se deixar contaminar por aqueles que vivem a vida social e 
por seu senso comum, na busca de objetividade e neutralidade científicas. 
[...] 
Em uma LA que quer falar à vida contemporânea é essencial, não a 
teorização elegantemente abstrata que ignora a prática, mas uma 
teorização em que teoria e prática sejam conjuntamente consideradas 
em uma formulação do conhecimento na qual a teorização pode ser muito 
mais um trabalho de bricolage, tendo em vista a multiplicidade dos 
contextos sociais e daqueles que os vivem. Arrolo motivos de natureza 
epistemológica, mas que, claramente, têm implicações de natureza ética ao 
integrar “as vozes do Sul”12, embora seja possível nos questionar também se 
é possível separar epistemologia e ética (MOITA LOPES, 2006, p. 100-101, 
itálico do autor; negritos nossos). 

 

 O que se espera, minimamente, é que essa tão propagada abertura crítica não seja 

apenas algo requerido, mas, de fato, vivenciado, ao se fazer pesquisa na academia. Até mesmo 

aqueles que se colocam ideologicamente contrários a uma ideologia dominante, ou que dizem 

aproveitar o que essa ideologia tem de relevante, ao edificar um novo ponto de vista, correm o 

risco de fazerem de seu ponto de vista um pensamento fechado em si, o qual se veja como 

                                                
12  Simplificadamente, as vozes do Sul referem-se aos discursos não hegemônicos, em contraste aos discursos 

dominantes, em geral, atribuídos aos países do hemisfério sul do globo [terrestre]. 
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dialógico, porém, até o momento em que os outros se coloquem contrários à sua ideia. Esta 

também é, sem dúvida, uma questão ética, posto que um pesquisador não possui uma prática 

autorreflexiva sem saber reconhecer seus próprios limites ou os limites do campo de sua 

investigação. Não é por acaso que Fabrício (2006, p. 60-61) concebe a LA como espaço de 

“desaprendizagem”. É preciso “desaprender o conhecimento”, abrir mão de certos 

pressupostos quando estes não estiverem mais dando conta do que até então esteja sendo visto 

como “verdade”, ou que não estejam pintando um quadro o mais próximo da realidade 

daqueles que façam parte do contexto que esteja sendo investigado. Na visão da autora, a LA 

constitui-se como uma prática problematizadora, a qual não fecha seus olhos para os 

diferentes modos de vida, justamente pelo relevo que dá às práticas sócio-historicamente 

situadas, práticas estas que reverberam questões de linguagem complexas por demais para 

poderem ser apreendidas em respostas definitivas e universais, o que corresponderia à 

imobilização do pensamento, e que, por isso mesmo, tais questões também são vistas como 

questões políticas; daí a sua relação, a da LA, com princípios éticos. 

 Outrossim, estreitar a distância entre teorias e práticas tende a implicar um 

comprometimento singular por parte da comunidade acadêmica. Não que essa atitude deva 

partir exclusivamente da universidade, porém, pela própria posição que ocupa no sistema 

educacional, esse é um espaço privilegiado para se repensar diferentes práticas sociais. 

Quando se pensa no contexto da Educação Básica, por exemplo, a universidade deve, 

juntamente com os profissionais daquele contexto, repensar acerca das práticas escolares e 

contribuir, com as descobertas científicas, da maneira mais prática possível, para a melhoria 

da Educação desde a sua base, sob pena de esses problemas, a curto e a médio prazo, baterem 

à sua porta, tendo de enfrentá-los nas salas de aula universitárias, quando estes poderiam ter 

sido muito antes colaborativamente tratados. Essas palavras tornam-se relevantes na medida 

em que a concepção de letramento acadêmico ora defendida está estreitamente ligada à ideia 

de desenvolvimento dos conhecimentos científico e profissional. Por vezes, as pesquisas 

realizadas sobre esse assunto dizem respeito a um trabalho metacientífico, justamente pelo seu 

caráter autorreflexivo. No entanto, convém esclarecer que o letramento acadêmico é tomado 

no presente trabalho como sendo, de certa forma, distinto do letramento científico, no sentido 

de este ser uma entre outras práticas desenvolvidas no contexto acadêmico. Talvez pelo fato 

de a universidade ter como um de seus alvos principais o desenvolvimento da ciência ou do 

pensamento científico, acabe gerando a ideia de que o letramento acadêmico seja o próprio 

letramento científico. Valendo-se de uma estrutura linguística típica do campo jurídico, 

compreende-se, no âmbito universitário, que o letramento acadêmico é o gênero do qual o 
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letramento científico é a espécie. 

 

2.2 LETRAMENTO ACADÊMICO E LETRAMENTO CIENTÍFICO 

 

 Em verdade, termos como letramento científico e letramento acadêmico, assim como 

este e o letramento escolar, por vezes, são tomados como que implicadores de uma mesma 

prática. Compreende-se neste trabalho que as práticas de letramento científico perpassam os 

contextos acadêmicos, neste caso, universitários, assim como os contextos escolares, 

enquanto contextos mais precisamente relacionados ao desenvolvimento da Educação Básica 

brasileira, ou seja, aquela que, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei 

no 9.394/96), abrange a Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o 

Ensino Médio. Isso porque, conforme sinalizou-se no capítulo introdutório desta tese, a 

ciência não é desenvolvida tão somente no contexto universitário. Ademais, há práticas 

tipicamente realizadas no âmbito universitário, às quais se prefere aqui chamá-las por 

letramento acadêmico, enquanto que outras, são tipicamente realizadas no âmbito escolar, 

sendo o termo letramento escolar, portanto, mais adequado para se referir a estas práticas.  

Assim, convém compreender que, embora muito do que se faça na academia tenha em vista o 

desenvolvimento da ciência, o letramento acadêmico não diz respeito apenas ao letramento 

científico. E, por mais que a ciência esteja presente também em contextos escolares, as 

práticas de letramento nesse contexto desenvolvidas não são as mesmas que aquelas 

desenvolvidas no âmbito universitário, não cabendo tratar o letramento acadêmico como 

sendo a mesma coisa que letramento escolar. 

 Tais concepções, em primeiro lugar, advêm das experiências e percepções particulares 

do pesquisador da presente tese. Pensando no contexto da universidade, nem toda prática 

nesse espaço realizada diz respeito exclusivamente a ações de natureza científica. Nesse 

sentido, o letramento acadêmico engloba diferentes práticas, por um lado, tendo em vista não 

só o desenvolvimento da ciência como também a compreensão das práticas realizadas nos 

contextos profissionais onde os estudantes em formação irão atuar (a esse respeito, basta 

pensar na finalidade de disciplinas de Estágio Supervisionado, nos cursos de Letras, e nas 

disciplinas de Prática Jurídica, nos cursos de Direito), e, por outro lado, voltadas para o 

desenvolvimento de habilidades requeridas para agir no próprio âmbito universitário. Ao 

longo de um curso, os universitários lidam com questões burocráticas, pragmáticas, não 

apenas com o intuito de desenvolver a ciência ou de saber como agir em sua área profissional, 

mas também para dar continuidade a seus estudos, a exemplo de como realizar matrícula, 
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trancamento ou mesmo abreviação de seu curso. Pode parecer bobagem, mas, até mesmo o 

modo de um aluno universitário se comportar, em seu modo de vestir e de se sentar na sala de 

aula, pode ser tema de conversas entre colegas de uma mesma área, e essa certamente é uma 

questão envolvida pelo letramento acadêmico, nas formas de agir esperadas ou socialmente 

legitimadas por aqueles que fazem parte desse contexto. Em segundo lugar, essas concepções 

encontram ecos nas vozes de outros pesquisadores. Partindo de visões não-coincidentes, pode-

se dizer que Kraemer (2014, p. 93), por seu turno, defende a ideia de o letramento acadêmico 

e o letramento científico serem a mesma coisa, considerando tais expressões como 

“sinonímias”. Apresenta essa concepção, respaldando-se em autores como Motta-Roth 

(2000), Andrade (2003) e Chassot (2003), os quais, para a autora que os cita, advogam a ideia 

de o contexto universitário implicar a produção do conhecimento; leia-se, portanto, científico. 

Nesse sentido, há mesmo uma convergência entre ambos os letramentos. No entanto, tal 

convergência não significa dizer que tratem sempre da mesma coisa. 

 No livro “Produção Textual na Universidade”, de 2010, Motta-Roth juntamente com 

Graciela Rabuske Hendges, ao tratarem da redação acadêmica, embora toquem na questão 

envolvendo a política de financiamento de pesquisas e a necessidade de se publicá-las, 

evidenciando, assim, a estreita relação entre ambiente universitário e desenvolvimento da 

ciência, o que reforça a ideia de convergência entre o letramento acadêmico e letramento 

científico, não chegam a afirmar categoricamente que esses letramentos digam sempre 

respeito ao mesmo tipo de letramento; apenas implicitamente é que se pode interpretar dessa 

maneira. Em Chassot (2003), por sua vez, é nítida a convergência entre os dois tipos de 

letramento, ao menos se os termos “ciência da universidade” e “saber acadêmico”, utilizados 

pelo autor, forem relacionados aqui, respectivamente, aos conceitos de letramento científico e 

letramento acadêmico. Nestes termos, o autor esclarece: 

 
Muito provavelmente, um dos temas mais polêmicos quando se discute 
formação de professores de ciências é o quanto se precisa procurar uma 
ciência da escola (= o saber escolar; essa ciência da escola não é 
necessariamente uma produção exclusiva para a escola e/ou na escola, mas, 
como ensina Lopes (1999), envolve um processo de reelaboração de saberes 
de outros contextos sociais visando o atendimento das finalidades sociais da 
escolarização), que é significativamente diferente daquela ciência da 
universidade (= saber acadêmico) (CHASSOT, 2003, 90-91). 

 

 As palavras do autor suprareferenciado evidenciam ainda a distinção entre o saber 

escolar e o saber acadêmico. Por sinal, todo o discurso do autor, ao longo do artigo, leva o 

leitor a perceber sua tese, a saber, a de que a alfabetização científica – em verdade facilmente 
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apreendida como letramento científico – não se restringe ao ambiente universitário. Convém 

esclarecer que o termo “alfabetização científica” utilizado pelo autor – à semelhança do que 

ocorreu em Paulo Freire e em tantos outros teóricos que, ao fazerem uso do termo 

“alfabetização”, não se restringiram à aquisição do código escrito da língua, e sim, ao que 

comumente se entende hoje por letramento – e até mesmo pela noção que veicula de leitura 

crítica que procura tranformar o mundo em algo melhor, é compreendido aqui como sendo 

sinônimo de letramento científico. A rigor, a alfabetização científica pode ser compreendida 

como a apreensão de termos e conceitos científicos, sendo o letramento científico uma prática 

voltada para os usos sociais e conscientes dessas noções científicas. Mas não é isso que 

Chassot parece tão somente transparecer com o uso do termo alfabetização científica. Para o 

autor, a ciência é uma linguagem na qual se inscreve o mundo material; é preciso alfabetizar-

se cientificamente, ou melhor, letrar-se cientificamente, para saber ler esse mundo e 

transformá-lo, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida. E isso envolve também a 

inclusão social: 

 
A elaboração dessa explicação do mundo natural – diria que isso é fazer 
ciência, como elaboração de um conjunto de conhecimentos metodicamente 
adquirido – é descrever a natureza numa linguagem dita científica. Propiciar 
o entendimento ou a leitura dessa linguagem é fazer alfabetização científica. 
Há, todavia, uma outra dimensão em termos de exigências: propiciar aos 
homens e mulheres uma alfabetização científica na perspectiva da inclusão 
social. Há uma continuada necessidade de fazermos com que a ciência possa 
ser não apenas medianamente entendida por todos, mas, e principalmente, 
facilitadora do estar fazendo parte do mundo. 
[...] 
Amplio mais a importância ou as exigências de uma alfabetização científica. 
Assim como se exige que os alfabetizados em língua materna sejam cidadãs 
e cidadãos críticos, em oposição, por exemplo, àqueles que Bertolt Brecht 
classifica como analfabetos políticos, seria desejável que os alfabetizados 
cientificamente não apenas tivessem facilitada a leitura do mundo em que 
vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-lo – e, 
preferencialmente, transformá-lo em algo melhor (CHASSOT, 2003, p. 93-
94). 

 

 Essas palavras podem remeter o leitor de imediato ao que foi discutido mais acima 

sobre a urgência de se estabelecer pontes entre teorias e práticas; da possibilidade de se valer 

de conhecimentos para promover mudanças. Tal mudança também poderia implicar, por 

exemplo, a aproximação entre os contextos universitários e escolares. Ou mesmo, a 

aproximação de práticas desenvolvidas em diferentes campos do conhecimento. Nesse caso, 

tratar-se-ia de fazer uso de conhecimentos científicos a favor de uma prática mais 

descomplicada, que possibilitasse a obtenção de esclarecimentos acerca de questionamentos 
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pertinentes a esses diferentes campos do saber, tendo em vista as relações sociais 

estabelecidas entre os seres humanos dentro e para além desses espaços formais de ensino. 

Acerca desses espaços, há autores que consideram as práticas neles realizadas como se 

referindo a um mesmo tipo de letramento, a exemplo do autor português José Antônio 

Brandão. Em seu artigo "Literacia Académica: da escola básica ao ensino superior – uma 

visão integradora”, de 2013, conforme o próprio título sinaliza, o letramento acadêmico 

engloba tanto o Ensino Superior quanto a Educação Básica. Como se vê, as divergências 

teóricas não se dão apenas na questão de o letramento acadêmico ser ou não a mesma coisa 

que o letramento científico, mas de o letramento acadêmico ser ou não o mesmo que o 

letramento escolar. Outra voz relevante para adensar essa discussão é a do próprio Brian 

Street. Partindo da concepção teórica dos Novos Estudos do Letramento, o referido autor 

juntamente com Lea Mary também chegam a defender que: “Embora o termo ‘letramentos 

acadêmicos’ tenha sido originalmente desenvolvido visando ao estudo de letramentos em 

nível superior, o conceito também se aplica ao período da pré-escola ao ensino médio” (LEA; 

STREET, 2014, p. 477, tradução de Fabiana Komesu e Adriana Fischer da versão 

originalmente publicada em 2006)13. E acrescentam: 

 

Uma perspectiva dos letramentos acadêmicos concebe leitura e escrita como 
práticas sociais que variam segundo contexto, cultura e gênero (Barton; 
Hamilton, 1998; Street, 1984, 1985). As práticas de letramento de disciplinas 
acadêmicas podem ser entendidas como práticas sociais variadas associadas 
a diferentes comunidades (LEA; STREET, 2014, p. 477, tradução de 
Fabiana Komesu e Adriana Fischer da versão originalmente publicada em 
2006)14. 

 

 Os autores partem do conceito de letramento enquanto práticas sociais de leitura e 

escrita situadas para tratar do letramento acadêmico. A questão problemática reside no fato de 

os autores tomarem o letramento acadêmico como extensivo aos níveis que precedem o 

Ensino Superior, isto porque, é como se aplicassem o conceito de “práticas sociais variadas 

associadas a diferentes comunidades”, típico do letramento (enquanto concepção geral que 

abrange as diferentes práticas sociais), de maneira equivocada, sem a devida adaptação ao 

conceito de letramento acadêmico (enquanto concepção mais específica que diz respeito a um 
                                                
13  “Although the term academic literacies was originally developed with regard to the study of literacies in 

higher education and the university, the concept also applies to K–12 education” (LEA; STREET, 2006, p. 
368a). 

14  “An academic literacies perspective treats reading and writing as social practices that vary with context, 
culture, and genre (Barton & Hamilton, 1998; Street, 1984, 1995). The literacy practices of academic 
disciplines can be viewed as varied social practices associated with different communities” (LEA; STREET, 
2006, p. 368a). 
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tipo de prática social, didaticamente tomada aqui como sendo aquela desenvolvida no âmbito 

universitário). Na teoria dos NEL, o letramento abrange não só contextos formais, mas 

também os contextos informais. Em se tratando do letramento acadêmico, aplicar essa ideia 

mais abrangente, de modo a dar conta tanto do Ensino Superior como dos contextos de ensino 

da Educação Básica não necessariamente deva ser interpretado como um avanço ou algo 

positivo. Uma coisa é o conceito de letramento, mais amplo; outra coisa são os conceitos de 

letramento acadêmico e letramento escolar, mais específicos. 

 Conforme visto, e defendido pelo próprio Brian, a própria concepção teórica dos 

letramentos envolve certa complexidade, não sendo conveniente nem possível a ideia de um 

letramento universal, como se todas as práticas pudessem ser resumidas em um único tipo de 

prática social. Portanto, colocar em um mesmo nível o letramento acadêmico e o letramento 

escolar não parece simplificar as coisas; ao contrário, soa como uma visão um tanto 

contraditória, pois, as práticas desenvolvidas nesses dois espaços só de maneira muito geral 

podem ser consideradas como pertencentes a um mesmo tipo de letramento, indo, portanto, de 

encontro à própria concepção essencial dos NEL, a saber, a de que, ao lidar com letramentos, 

lida-se com diferentes práticas sociais, situadas, e que dizem respeito a contextos complexos 

de relações sociais e, portanto, específicos. Assim, o termo “diferentes comunidades” 

utilizado no trecho supracitado deveria corresponder aos diferentes espaços acadêmicos, ou 

seja, universitários; embora, por vezes, ações de pesquisas extrapolem os muros desses 

mesmos espaços. No entanto, nesse caso, trata-se de um movimento que parte da universidade 

para outros contextos, em cujo processo a escola deva ser levada a perceber nas pesquisas 

acadêmicas um meio para se refletir e possivelmente superar colaborativamente problemas 

educacionais como um todo. A universidade possui, assim, um relevante papel na tentativa de 

aproximar suas teorias às práticas escolares. 

 Resumindo, por um lado, há certo reducionismo quando se coloca em um mesmo nível 

o letramento acadêmico e o letramento científico, já que o letramento acadêmico não envolve 

apenas o letramento científico; por outro lado, essa tentativa de abranger o letramento 

acadêmico, como se este desse conta tanto dos contextos de Ensino Superior quanto da 

Educação Básica, é contraditório, posto que neutraliza o fato de as práticas de letramento 

envolverem ações complexas, situadas, diferenciadas, a depender do contexto onde ocorrem. 

Por sinal, nem mesmo o letramento científico realizado nesses dois espaços se dá do mesmo 

modo, conforme sinalizado, a partir de Chassot (2003, p. 90-91). É bem verdade que práticas 

de letramento envolvendo gêneros acadêmicos têm sido elaboradas em contextos escolares, 

em particular, no Ensino Médio, tendo em vista a compreensão de certos usos sociais de 
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leitura e escrita, mas essas práticas, por vezes, reverberam também a necessidade de os alunos 

se familiarizarem com as práticas tipicamente acadêmicas, antes mesmo de sua entrada na 

universidade. Nesse sentido, esses alunos não vivenciam ainda as práticas acadêmicas 

enquanto práticas sociais desenvolvidas em contextos universitários, mas tendem a ser meio 

que preparados para o contexto no qual irão ingressar. Ademais, uma necessidade real de se 

fazer uso de certos gêneros acadêmicos em ambos os contextos, para além do objetivo de 

familiarização das práticas realizadas na universidade, parece ser o de produzir conhecimento 

enquanto prática investigativa, o que implica, de certo modo, o desenvolvimento do 

letramento científico. 

 As questões que envolvem esse tipo de letramento não são fáceis nem mesmo para 

aqueles que se veem como pesquisadores proficientes. Aliás, a escrita, principal veículo de 

divulgação científica, é algo em si bastante complexo, mesmo para aqueles que a praticam há 

mais tempo. Acrescente-se a tudo isso a falta de compreensão entre o que é esperado pelos 

professores e o que é produzido pelos alunos e, nesse caso, em qualquer contexto de ensino 

formal. Mas é exatamente dessa problemática que surge a necessidade de se repensar as 

práticas de letramento, em particular, aquelas realizadas na própria universidade. Daí 

decorrem as pesquisas sobre o letramento acadêmico. A esse respeito, cabe retomar a fala de 

Raquel Salek Fiad, a partir de seu artigo intitulado “Escrita na Universidade”, publicado na 

Revista da Associação Brasileira de Linguística, em 2011. Primeiramente, convém pontuar 

que, para a autora, assim como para o presente pesquisador desta tese, o letramento 

acadêmico é visto como algo distinto do letramento escolar: 

 

Embora alguns estudiosos entendam o conceito de letramento acadêmico 
compreendendo todo contexto onde há práticas formais de escolarização (por 
exemplo, FISCHER, 2008), prefiro considerar letramento acadêmico como 
restrito ao contexto universitário, embora saiba que há práticas de letramento 
comuns a todos os contextos escolares, sejam da educação básica até a 
universidade (FIAD, 2011, p. 362). 

 

 Já em relação aos motivos que fundamentam o surgimento dos estudos envolvendo o 

letramento acadêmico, a autora formula seu pensamento, apresentando a visão de autores, a 

exemplo de Mary Lea e Brian Street: 

 
Boa parte das pesquisas sobre letramento acadêmico surge a partir da 
observação das escritas de estudantes oriundos de diferentes classes sociais e 
etnias. Ao entrarem na universidade, os estudantes são requisitados a 
escreverem diferentes gêneros, com os quais não estão familiarizados em 
suas práticas de escrita em outros contextos (inclusive escolar) e são mal 
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avaliados por seus professores. Na verdade, como apontam autores (LEA 
e STREET, 1998; JONES, TURNER e STREET, 1999) começam a ficar 
visíveis os conflitos entre o que os professores esperam das escritas e o 
que os alunos escrevem. Ou seja, não há uma correspondência entre o 
letramento do estudante e o letramento que lhe é exigido na 
universidade. Mais ainda: nesse contexto, em que geralmente não são 
reconhecidos diferentes letramentos (nesse caso, os dos alunos e o da 
universidade), os letramentos dos alunos não são reconhecidos e os alunos 
são vistos como sujeitos iletrados pela universidade (FIAD, 2011, p. 362, 
grifos nossos). 

 

 Soa um tanto exagerado ver esses alunos como “iletrados”, mas parece ser assim 

mesmo, por parte de alguns professores de ensino superior. Em verdade, o que ocorre é o fato 

de os estudantes universitários não terem desenvolvido ainda certos conhecimentos requeridos 

pela comunidade acadêmica, sobretudo, envolvendo a escrita acadêmica, certos gêneros 

textuais e/ou por não dominarem a norma padrão, mas isso não significa que sejam iletrados. 

Na Educação Básica, isso corresponderia à falta de consideração de outros letramentos que 

fazem parte da vida dos alunos que não exclusivamente o letramento escolar15. Em Street 

(2010, p. 349), essa problemática envolvendo a escrita acadêmica é apresentada da seguinte 

maneira: 

 
Há um crescente corpo de literatura [...] que sugere que uma das explicações 
para os problemas de escrita discente pode ser as lacunas entre as 
expectativas dos professores e as interpretações dos estudantes do que esteja 
envolvido na escrita discente (LEA, 2004; LEA; STREET, 1997; STIERER, 
1997; STREET, 1995, tradução nossa)16. 

 

 Percebe-se, nessa citação, que esse assunto já fazia parte das reflexões do autor desde 

1995. Conforme se pode apreender, a partir de Fiad (2011), essa problemática é então 
                                                
15  Segundo o Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF, “práticas letradas são desenvolvidas em diferentes 

espaços sociais. Dentre eles, a escola, a igreja, a família e o trabalho” (INAF, 2015-2016, p. 2). Criado em 
2001, o Inaf Brasil avalia, por meio de entrevista e teste cognitivo, habilidades de leitura, escrita e 
matemática, a partir de uma amostra nacional de 2.000 pessoas entre 15 e 64 anos de idade (INAF, 2011-
2012, p. 3). O conceito de “alfabetismo funcional”, aqui, uma vez mais, tende a oscilar entre um forte viés 
voltado para o mundo do trabalho – a exemplo do que fora realizado pelo Programa Experimental de 
Alfabetização Mundial (EWLP), do qual Paulo Freire fizera parte – e uma noção mais ampliada de 
usos dessas habilidades, conforme o referido educador as compreendia, portanto, estando muito mais 
próximo do que se entende hoje por letramento. O sistema, no entanto, realiza a avaliação distribuindo a 
população pesquisada em níveis diferenciados de alfabetismo, desde o analfabetismo funcional (analfabetos e 
alfabetizados em nível rudimentar) até o alfabetismo funcional (alfabetizados em níveis elementar, 
intermediário e proficiente). Os dados mais recentes do Inaf (2015-2016, p. 7, 10) demonstram que a maioria 
da população corresponde ao nível elementar (42%) e intermediário (23%). Dentre os que são proficientes, 
32% correspondem aos jovens entre 15 e 24 anos de idade; 27%, à população na faixa etária de 25 a 34 anos; 
34%, à de 35 a 49 anos, e 7%, à população acima de 50 anos. 

16  “There is a growing body of literature (...) which suggests that one explanation for student writing problems 
might be the gaps between academic staff expectations and student interpretations of what is involved in 
student writing” (LEA, 2004; LEA; STREET, 1997; STIERER, 1997; STREET, 1995). 
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retomada por Lillis (1999), enquanto falta de transparência, sob o termo institutional practice 

of mystery, traduzido para o português como “prática institucional do mistério”:  

 
No artigo Whose “Common Sense’? Essayist literacy and the institutional 
practice of mystery17, (LILLIS, 1999), a autora critica a crença de que as 
convenções que regulam a escrita acadêmica são transparentes para quem 
faz parte da comunidade acadêmica e para quem intenta entrar nela. 
Argumenta que, pelo contrário, as convenções da escrita acadêmica não são 
tão transparentes, elas fazem parte daquilo que chama de prática institucional 
do mistério. 
Segundo LILLIS (1999), nessa prática, não são explicitadas ao aluno as 
convenções de escrita que regem especialmente os gêneros da esfera 
acadêmica pois o professor parte do princípio de que os estudantes já as 
conhecem. Na verdade, há a negação do aluno real com o qual o professor 
está lidando, ao não reconhecê-lo como é, há a negação da voz do aluno no 
processo de ensino-aprendizagem e há a negação ao estudante das 
convenções que regem a escrita acadêmica. Os professores esperam que os 
alunos saibam essas convenções que não lhes são explicitadas (FIAD, 2011, 
p. 362-363). 
 

 Ademais, ainda parafraseando Lillis, Fiad (2011) apresenta caminhos para uma prática 

de letramento acadêmico, a qual não deva se centrar exclusivamente em questões linguísticas: 

 
No entanto, segundo essa autora, não é suficiente explicitar como o gênero 
acadêmico se organiza linguisticamente, o que, muitas vezes é feito sem que 
se alcancem os resultados desejados. É preciso mais: precisam ficar claros os 
motivos pelos quais algumas práticas são privilegiadas no domínio 
acadêmico em detrimento de outras, qual significado determinada prática de 
letramento tem nesse domínio, o que significa justificar e argumentar de 
acordo com as convenções escriturais da academia, entre outros fatores 
(FIAD, 2011, p. 363). 

 

 Assim, pode-se dizer que ter em mãos receitas ou modelos de gêneros que circulam no 

âmbito acadêmico não necessariamente garante o saber valer-se desses gêneros para agir em 

situações reais de interação. É preciso até mesmo ir além do conhecimento relacionado à 

função que esses gêneros adquirem nesses contextos reais de enunciação. É nesse sentido que 

os projetos ou grupos de pesquisa desempenham um papel relevante na academia: em 

primeiro lugar, por possibilitarem aos alunos mais envolvimento com práticas de letramento 

científico; e, em segundo lugar, a depender dos objetivos dessas pesquisas, por servirem como 

um meio para aproximar a universidade de outros contextos educacionais e/ou profissionais. 

Luanda Rejane Soares Sito, em seu artigo “Suleando a universidade: conexões entre 

letramento acadêmico, práticas institucionais do mistério e perspectivas descoloniais”, de 
                                                
17  “‘Senso Comum’ de quem? Letramento ensaísta e a prática institucional do mistério” [Tradução nossa]. 
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2014, também retoma essa concepção de Theresa Lillis, a qual “descreve a prática 

institucional da Universidade como uma forma de atuar como se suas convenções fossem 

parte do senso comum, ou seja, já conhecidas pelos estudantes” (LILLIS, 1999, 2003 apud 

SITO, 2014, p. 7). E, partindo do trabalho de Carlino (2005), envolvendo as peculiaridades da 

linguagem no contexto universitário, em particular voltadas para estudantes de início de 

curso, demonstra que a escrita não é algo simplesmente transferível de um contexto para 

outro, uma vez que “saber escrever (e ler) é aprender a participar de práticas de escrita e 

leitura dos textos de uma determinada esfera” (SITO, 2014, p. 7). 

 Essa é uma questão de letramento acadêmico; ao entrar na universidade, o estudante se 

depara com novos usos das habilidades de leitura e escrita; é, portanto, um novo contexto de 

letramento, com outras demandas, impondo-lhes desafios diferentes daqueles vivenciados no 

contexto escolar, não sendo mesmo o caso de uma mera transposição de conhecimentos 

adquiridos em outros contextos, muito embora esses conhecimentos possam ser aproveitados 

de algum modo, já que, em se tratando de estudantes universitários, não se trata de alfabetizá-

los, mas de promover situações em que possam compreender os usos sociais de leitura e 

escrita nesse novo contexto, ou, em outras palavras, vivenciar práticas de letramento 

acadêmico. Conforme visto, o letramento não é algo que possa ser ensinado, mas 

compreendido e, sobretudo, vivenciado. Em Lillis (2007), o letramento acadêmico é 

apresentado como uma abordagem que privilegia a prática, o processo do qual emerge o texto, 

do que o texto em si, ou seja, uma abordagem em que o objeto de análise deixa de ser 

simplesmente o texto, para dar lugar às práticas das quais os textos emergem: 

 

Enquanto muitas abordagens de pesquisa referidas acima adotam o que pode 
ser amplamente descrita como uma abordagem de escrita orientada 
socialmente, o que marca essas que podem ser caracterizadas por adotar uma 
abordagem de ‘letramentos acadêmicos’, é a dimensão em que prática tem 
primazia em relação ao texto. [...] Pesquisas envolvendo letramentos 
acadêmicos têm modificado esse viés textual deslocando a ênfase dos textos 
em direção às práticas [...]. Esse é duplamente um movimento teórico e 
metodológico e está bem ilustrado no trabalho de Brian Street, uma figura 
influente no Reino Unido e internacionalmente, quem explicitamente traz 
uma postura antropológica para os estudos da escrita acadêmica discente” 
(LILLIS, 2007, p. 10-11, itálico da autora; negrito e tradução nossos)18. 

                                                
18  “Whilst many of the research approaches referred to above adopt what can be broadly described as a socially 

oriented approach to writing, what marks out those which can be characterised as adopting an ‘academic 
literacies’ approach, is the extent to which practice is privileged above text. [...] Academic literacies 
research has challenged this textual bias by shifting the emphasis away from texts, towards practices [...]. 
This is both a theoretical and a methodological move and is well illustrated in the work of Brian Street, an 
influential figure in the UK and internationally, who explicitly brings an anthropological stance to the study 
of student academic writing” (LILLIS, 2007, p. 10-11, itálico da autora; negrito nosso). 
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 A esse respeito, convém apresentar certo esclarecimento que Luanda Sito chega a dar, 

em nota de rodapé, envolvendo alfabetização acadêmica e letramento acadêmico, ao 

mencionar o trabalho de Carlino (2005): 

 
Diferente da produção brasileira, na produção hispano-falante, há uma 
flutuação entre os conceitos de “alfabetização acadêmica” e “letramento 
acadêmico”. Para alguns seria o mesmo campo, enquanto para outros se 
diferenciariam. Para as pesquisadoras Paula Carlino – referência no campo 
de alfabetización académica – e Virginia Zavala – referência em literacidad 
académica –, esses termos revelam áreas de estudos com objetos de pesquisa 
diferentes, ainda que intrinsecamente relacionados. Elas coincidem em 
apontar que enquanto os estudos de alfabetización académica estão mais 
orientados para o fazer educativo (ex. Carlino, 2005); os estudos de 
literacidad académica enfocam um conjunto de práticas culturais em torno 
dos textos (ex. Zavala e Córdova, 2010; Zavala, 2011) (SITO, 2014, p. 7). 

 

 As reflexões de Lillis (2007) fazem constantes referenciações a conceitos desenvolvidos 

pelos NEL, abordados, por exemplo, por Brian Street (1984; 2003), sendo o conceito de 

prática social o mais essencialmente relacionado à abordagem dos letramentos acadêmicos, 

conforme se pode depreender da citação a seguir: 

 

A noção de escrita acadêmica como prática social engloba ambas teoria e 
metodologia caracterizando uma abordagem de letramentos acadêmicos. 
Prática oferece um modo de ligar linguagem com o que os indivíduos, 
enquanto atores socialmente situados, fazem, tanto em ‘contexto situacional’ 
quanto em ‘contexto cultural’ (Malinowski, [1923] 1994) em três modos 
específicos (LILLIS, 2007, p. 11, tradução nossa)19. 

 

 A esses três modos específicos de ligar a linguagem com o que as pessoas fazem tanto 

em contextos situacionais quanto culturais, correspondem às ideias de que nada do que se faça 

seja realizado isoladamente, assim como os modos de agir por meio de textos tornam-se parte 

do dia a dia social e individual das pessoas, constituindo-se, assim, a linguagem em um 

recurso prático de recursos representacionais legitimados, pensando-se aqui, particularmente, 

em contextos institucionais. Conforme a autora esclarece: “em 1998 Lea e Street trouxeram 

esta noção de três níveis da prática explicitamente para o centro da pesquisa da escrita 

acadêmica discente e usaram a forma plural ‘letramentos acadêmicos’ para sinalizar essa 

                                                
19  “The notion of academic writing as a social practice encapsulates both the theory and methodology 

characterising an academic literacies approach. Practice offers a way of linking language with what 
individuals, as socially situated actors, do, both at the level of ‘context of situation’ and at the level of 
‘context of culture’ (Malinowski, [1923] 1994) in three specific ways” (LILLIS, 2007, p. 11).  
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ênfase” (LILLIS, 2007, p. 12, tradução nossa)20. Portanto, ressalte-se o uso do termo 

“letramentos”, no plural, o qual, retomado da teoria dos NEL, passa a ser mais diretamente 

relacionado ao contexto universitário, conforme se pode depreender a partir das seguintes 

palavras de Brian Street (2010, p. 350): 

 

A abordagem ACLITS [Letramentos Acadêmicos] (...) envolve letramentos–
–plural, e deliberadamente assim––no ensino superior, principalmente. No 
Reino Unido, o letramento (singular) [mais restrito à alfabetização] como foi 
mais tradicionalmente associado com a aprendizagem escolar e de adultos, 
ao invés da universidade. Na verdade, ainda há uma crença fortemente 
realizada entre a maioria dos professores universitários do Reino Unido que 
o letramento [no sentido mais restrito do termo] precisa ser atendido antes 
que os estudantes embarquem em estudos de ensino superior (uma visão que 
é compartilhada por muitos––talvez a maioria––dos professores 
universitários dos Estados Unidos). ACLITS está trabalhando para mudar 
essa visão [mais restrita] de letramento, ao tomar abordagens de práticas 
sociais de múltiplos e plurais letramentos, frequentemente associadas aos 
‘Novos Estudos do Letramento’ (cf. GEE, 1996; STREET, 1996), para as 
práticas reais na universidade (STREET, 2010, p. 350, itálico do autor; 
tradução nossa)21. 

 

 O uso do termo “letramento” no singular associa-se, conforme demonstrado 

anteriormente, a uma ideia de letramento mais centrada no indivíduo, a qual se opõe o modelo 

ideológico. No contexto do Ensino Superior, o sentido atrelado ao uso desse termo no plural 

pode ser relacionado ao fato de mesmo na academia as práticas de letramento nem de longe 

serem algo homogêneo; basta pensar no modo como o conhecimento científico é construído 

em diferentes áreas do conhecimento e também pelo fato de essas áreas envolverem diferentes 

gêneros profissionais, o que reforça a ideia de os letramentos científico e profissional serem 

alvos do letramento acadêmico. 

 Em sua obra “Como fazer uma monografia”, Salomon (2004[1971], além de tratar do 

gênero monográfico, cujas considerações serão tecidas no capítulo seguinte, apresenta 

também uma visão sobre o que sejam pesquisa científica e trabalho científico. Para a 

compreensão do que seja trabalho científico, Salomon (2004[1971], p. 148-151) parte do 
                                                
20  “[...] in 1998 Lea and Street brought this three levelled notion of practice explicitly to the centre of student 

academic writing research and used the plural form ‘academic literacies’ to signal this emphasis” (LILLIS, 
2007, p. 12). 

21  “The ACLITS [Academic Literacies] approach (...) is about literacies—plural, and deliberately so—in higher 
education, primarily. In the UK, literacy (singular) as been more traditionally associated with school and 
adult learning, rather than the university. Indeed, there is still a strongly held belief amongst most UK 
university teachers that literacy needs to attended to before students embark upon higher education studies (a 
view that is shared by many—perhaps most—US university teachers). ACLITS is working to change that 
view of literacy by taking social practices approaches to multiple and plural literacies, often associated with 
‘New Literacy Studies’ (cf. GEE, 1996; STREET, 1996), into actual practices in the university” (STREET, 
2010, p. 350, itálico do autor). 
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conceito de ciência. Na visão do autor, a ciência envolve método de abordagem, não deve ser 

vista como um produto acabado, mas como um processo cumulativo do conhecimento, muito 

embora esse processo se dê por meio de certas regressões e/ou descontinuidades. E, 

justamente pelo conhecimento estar em constante processo de desenvolvimento, as verdades 

devem ser consideradas como provisórias. O rigor deve ser uma constante também ao se fazer 

ciência, sobretudo, ao se mensurar os fenômenos. Ademais, a ciência não deve se esgotar em 

si, posto que suas descobertas devem ser aplicáveis, passíveis de verificação. Por conseguinte, 

“trabalho científico passa a designar a concreção da atividade científica, ou seja, a pesquisa e 

o tratamento por escrito de questões abordadas metodologicamente” (SALOMON, 

2004[1971], p. 150). Desta feita, enquanto processo, o trabalho científico é sinônimo de 

pesquisa; enquanto resultado, a partir do momento em que é comunicado, é sinônimo dos 

diferentes formatos textuais nos quais a pesquisa se materializa, a exemplo dos relatórios de 

pesquisa, da recensão, e da própria monografia, sendo esta, por sinal, a “expressão mais 

significativa do tratamento por escrito de questões científicas metodologicamente abordadas” 

(SALOMON, 2004[1971], p. 151. No entanto, a questão problemática reside no fato de nem 

toda investigação ser digna de ser considerada como pesquisa. Nos termos do autor: 

 

Há uma tendência generalizada em rotular de “pesquisa” e “trabalho 
científico” certas práticas acadêmicas cuja natureza é apenas didática: treinar 
e iniciar o aluno em atividades científicas, com o objetivo de criar e 
desenvolver nele a mentalidade científica. Geralmente são atividades 
repetitivas de experiências já feitas, síntese de textos e semelhantes. 
Rigorosamente, não se lhes pode atribuir o caráter científico, por faltar-lhes 
alguns requisitos básicos: a criatividade, a contribuição substancial no 
processo cumulativo do conhecimento científico e, às vezes, até o nível de 
abstração e generalização que se exige para a investigação científica 
propriamente dita (SALOMON, 2004[1971], p. 152). 

 

 Para o autor, “o termo pesquisa [é] genericamente assumido como trabalho 

empreendido metodologicamente, quando surge um problema, para o qual se procura a 

solução adequada de natureza científica” (SALOMON, 2004[1971], p. 152, itálico do autor). 

Compreende-se que nem toda atividade realizada no âmbito acadêmico consegue atingir com 

propriedade todos os requisitos necessários para legitimá-la enquanto trabalho científico. 

Contudo, “treinar e iniciar o aluno em atividades científicas, com o objetivo de criar e 

desenvolver nele a mentalidade científica” faz parte do que, nesta tese, considera-se como 

letramento científico, afinal, conforme já sinalizado no capítulo introdutório, a iniciação 

científica ou à ciência é uma etapa do letramento científico, não sendo coerente, portanto, 

deixar de assim considerá-lo tão somente por este letramento ainda estar no início ou por ser 
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ainda incipiente. 

 A visão de letramento científico adotada pelo PISA22, cujos resultados são divulgados 

pela OECD23 e, mais especificamente, no Brasil, pelo INEP, pode ser ainda mais 

esclarecedora. No livro PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, 

disponível no site da OECD, o letramento científico é definido como “‘a habilidade de 

engajar-se em assuntos relativos à ciência e conceitos científicos, como cidadão crítico’. Uma 

pessoa letrada cientificamente está disposta a se envolver em discursos racionais sobre ciência 

e tecnologia” (OECD, 2016a, p. 50, tradução nossa)24. O espírito investigativo, ou melhor, a 

curiosidade, o interesse por compreender questões científicas e sua relação com a vida é 

decisivo para se iniciar e conduzir quaisquer práticas de letramento científico. E isso pontua 

bem um dos principais objetivos do PISA (OECD, 2016a, p. 50, tradução nossa)25: 

 
O uso do termo “letramento científico” subestima o objetivo do PISA não só 
de avaliar o que os alunos sabem de ciência, mas também o que eles podem 
fazer com o que sabem e como eles podem aplicar criativamente o 
conhecimento científico a situações da vida real. Nas demais partes deste 
capítulo, “ciência” também é usada para se referir ao “letramento científico” 
medido no PISA. 
Descrito dessa maneira, o letramento em ciência não é um atributo que um 
estudante tem ou não tem; em vez disso, pode ser adquirida em maior ou 
menor grau, e é influenciado tanto pelo conhecimento da ciência quanto pela 
ciência, e pelas atitudes em relação à ciência. 

                                                
22  Programme for International Student Assessment – PISA (Em Português: Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos) é uma pesquisa internacional trienal que tem como objetivo avaliar sistemas de ensino 
em todo o mundo por meio da avaliação das habilidades e conhecimento de estudantes de 15 anos de idade. 
Em 2015, mais de meio milhão de estudantes, representando os 28 milhões em 72 países e economias, 
fizeram o teste que durou duas horas, conforme mundialmente acordado. Os estudantes são avaliados em 
ciência, matemática, leitura, solução colaborativa de problemas e letramento financeiro. (PISAWebsite, 2016, 
traduação nossa direta do site do PISA, seção: About. What is PISA?). O PISA é coordenado pela OECD. 
Por sua vez, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é a entidade 
responsável pela condução do PISA no Brasil. 

23  Organization for Economic Co-operation and Development (Em Português: Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico) é uma organização com sede em Paris, França, que tem como missão 
promover políticas que melhorem o bem-estar econômico e social das pessoas em todo o mundo. 
(OECDWebsite, 2016, tradução nossa direta do site da OECD, seção: About the OECD). 

24  “PISA 2015 focused on science as the major domain, and defines science litteracy as “the hability to engage 
with science-related issues, and with the ideas of science, as a reflective citizen”. A scientifically literate 
person is willing to engage in reasoned discourse about science and technology. This requires data and 
evidence scientifically (for a detailed description of science literacy, see the PISA 2015 Assessment and 
Analytical Framework: Science, Reading, Mathematics and Financial Literacy, OECD, 2016b)” (OECD, 
2016a, p. 50). 

25  “The use of the term ‘science literacy’ undercores PISA’s aim not only to assess what students know in 
science, but also what they can do with what they know, and how they can creatively apply scientific 
knowledge to real-life situations. In the remaining parts of this chapter, ‘science’ is also used to refer to the 
‘science literacy’ measured in PISA. 
Described in this way, literacy in science is not an attribute that a student has or does not have; rather, it can 
be acquired to a greater or lesser extent, and is influenced both by knowledge of and about science, and by 
attitudes towards science” (OECD, 2016a, p. 50). 



72 
 

 Apesar do forte viés cognitivo, de que o letramento científico possa ser investido, ainda 

assim, a noção veiculada acima tende a extrapolar os limites de um conhecimento tão somente 

centrado no indivíduo e desconectado da realidade. A ênfase que o PISA dá nas competências 

incide no fato de estas serem relevantes para deslanchar as práticas de letramento científico: 

 

A definição de letramento científico reconhece que há um elemento afetivo à 
competência do aluno: as atitudes ou disposições dos alunos em relação à 
ciência podem influenciar seu nível de interesse, sustentar seu envolvimento 
e motivá-los a agir (Osborne, Simon e Collins, 2003; Schibeci, 1984). 
(OECD, 2016a, p. 50, tradução nossa)26. 

 

 Isto posto, o aspecto cognitivo comumente avaliado pelo PISA serve como um 

termômetro para verificar níveis de conhecimento científico diferenciados, que vão desde uma 

“baixa profundidade de conhecimento”, passando por uma “média profundidade de 

conhecimento”, até uma “alta profundidade de conhecimento”. No primeiro caso, têm-se 

“itens que exigem que o aluno execute um procedimento de uma etapa, como relembrar um 

único fato, termo, princípio ou conceito ou localizar um único ponto de informação de um 

gráfico ou tabela”. No segundo, “itens que exigem que o aluno use e aplique conhecimentos 

conceituais para descrever ou explicar fenômenos, selecionar procedimentos apropriados 

envolvendo duas ou mais etapas, organizar/exibir dados ou interpretar e usar conjuntos de 

dados e gráficos simples”. No terceiro, por sua vez, “itens que exigem que o aluno analise 

informações ou dados complexos, sintetize ou avalie evidências, justifique reivindicações, 

raciocine (várias fontes dadas) ou desenvolva um plano com o qual abordar um problema” 

(OECD, 2016a, p. 55)27. O letramento científico, portanto, envolve níveis diferenciados de 

compreensão do conhecimento científico. Aliás, apesar da relevância da ciência para tentar 

solucionar ou mesmo compreender certos dilemas da vida pessoal, social e profissional dos 

indivíduos, e, portanto, de os alunos deverem ter certo conhecimento científico, conforme 

esclarecido pela Comissão Europeia (1995, p. 28) e apresentado pelo Inep, em uma das 
                                                
26  “The definition of science literacy recognises that there is an affective element to a student’s competency: 

student’s attitudes or dispositions towards science can influence their level of interest, sustain their 
engagement and motivate them to take action (Osborne, Simon and Collins, 2003; Schibeci, 1984)” (OECD, 
2016a, p. 50). 

27  “To ensure a balanced assessment of science, three levels of cognitive demand are identified: 
§ Low depth of knowledge: Items requiring the student to carry out a one-step procedure, such as recalling 

a single fact, term, principle or concept, or locating a single point of information from a graph or table. 
§ Medium depth of knowledge: Items requiring the student to use and apply conceptual knowledge to 

describe or explain phenomena, select appropriate procedures involving two or more steps, 
organize/display data, or interpret and use simple data sets and graphs. 

§ High depth of knowledge: Items requiring the student to analyse complex information or data, synthesie 
or evaluate evidence, justify claims, reason (given various sources), or develop a plan with which to 
approach a problem” (OECD, 2016a, p. 55, negritos do autor). 



73 
 

versões traduzidas para o português dos resultados do PISA 2015: “isso não significa 

transformar todos em peritos científicos, mas permitir que cumpram um papel esclarecido 

para fazer escolhas que afetam seu ambiente e que compreendam em termos gerais as 

implicações sociais dos debates entre especialistas” (INEP, 2016, p. 3). Nem todos os 

estudantes seguirão a seara da pesquisa científica: 

 
As tentativas de resolver a tensão entre as necessidades da maioria dos 
estudantes que não se tornarão cientistas, as necessidades da minoria que 
terá ênfase no ensino da ciência através de investigação (Academia Nacional 
de Ciências, 1995; National Research Council, 2000) passam por novos 
modelos de currículo (Millar, 2006) que atendam às necessidades de ambos 
os grupos. A ênfase dessas matrizes e seus currículos associados não se 
encontra apenas nos indivíduos que irão produzir conhecimento científico. 
Ao contrário, é na educação de jovens para se tornarem consumidores 
críticos de informação científica - uma competência que todos os indivíduos 
irão necessitar durante suas vidas (INEP, 2016, p. 5, itálicos da instituição). 

 

 A ênfase é dada a uma educação voltada para a cidadania. É nesse sentido que as três 

competências, conforme definidas pelo PISA, que caracterizam processos de letramento 

científico, a saber, “Explicar fenômenos cientificamente: reconhecer, oferecer e avaliar 

explicações para uma gama de fenômenos naturais e tecnológicos”, “Avaliar e planejar 

investigação científica – descrever e avaliar investigações científicas e propor formas de 

abordar questões cientificamente” e “Interpretar dados e evidências cientificamente – analisar 

e avaliar dados, alegações e argumentos em uma variedade de representações e tirar 

conclusões científicas apropriadas”, dizem respeito tanto a conhecimento de conteúdo 

(conhecimento de ciência) quanto a conhecimento procedimental e epistemológico 

(conhecimento sobre ciência), indicando, assim, a complexidade desse tipo de letramento que 

envolve desde conhecimentos de base até conhecimentos mais aprofundados sobre ciência. 

(Cf. OECD, 2016a, p. 52, tradução nossa28; INEP, 2016, p. 5). 

 Cabe notar a diferença entre conhecimento “de” e “sobre” ciência. O primeiro diz 

respeito ao “conhecimento de teorias, ideias explanatórias, informações e fatos” 

(conhecimento de conteúdo), enquanto que o segundo, a um entendimento de como cada 

                                                
28 “Acording to the PISA definition, a science literate-person is able and willing to engage in a reasoned 

discourse about science and technology. This requires the competences to: 
§ Explain phenomena scientifically – recognise, offer and evaluate explanations for a range of natural and 

technological phenomena. 
§ Evaluate and design scientific enquire – describe and appraise scientific investigatios and propose ways 

of addressing questions scientifically. 
§ Interpret data and evidence scientifically – analyse and evaluate data, claims and arguments in a variaty of 

representations and draw appropriate scientific conclusions” (OECD, 2016a, p. 52).  
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conhecimento tem-se derivado (conhecimento procedimental) e da natureza desse 

conhecimento (conhecimento epistemológico) (Cf. OECD, 2016a). Em verdade, o PISA 

avalia o letramento científico a partir de uma forte relação entre competências, contextos, 

atitudes e conteúdos: 

 

Os alunos usam essas competências em contextos específicos que exigem 
alguma compreensão da ciência e da tecnologia; esses contextos geralmente 
se relacionam com questões locais ou globais. A capacidade do aluno de 
aplicar suas competências a um contexto científico específico é influenciada 
tanto por suas atitudes em relação à ciência, métodos científicos e questões 
subjacentes, quanto por seu conhecimento das ideias científicas e como elas 
são produzidas e ratificadas (OECD, 2016a, p. 51, tradução nossa)29. 

  

 A inter-relação entre esses aspectos pode ser melhor visualizada a partir da figura a 

seguir, apresentada no livro PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, 

Reading, Mathematics and Financial Literacy, produzido pela OECD (2016b, p. 23): 

 

Figura 1: Inter-relações entre os quatro aspectos: 
contextos, competências, atitudes e conhecimento  

 

Inter-relations between the four aspects 

 

 
 

Fonte: OECD (2016b, p. 23)30. 

                                                
29  “Students use these competencies in specific contexts that demand some understanding of science and 

technology; these contexts generally relate to local or global issues. Student’s ability to apply their 
competencies to a specific science context is influenced by both their attitudes towards science, scientific 
methods and the underlying issue, and by their knowledge of science ideas and how they are produced and 
justified” (OECD, 2016a, p. 51). 

30  Interrelações entre os quatro aspectos: Contextos (pessoal, local/nacional, global) requerem que os indivíduos 
demonstrem Competências (explicar fenômenos cientificamente; avaliar e planejar investigações científicas; 
interpretar dados e evidências cientificamente). Como um indivíduo faz isso é influenciado por: Atitudes 
(interesse pela ciência; valorização das abordagens científicas; consciência ambiental) e Conhecimento (de 
conteúdo, procedimental e epistêmico) (OECD, 2016b, p. 23, tradução nossa). 
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 Ademais, cabe enfatizar a relação entre ciência e tecnologia implicada no conceito de 

letramento científico do PISA: 

 
O conceito de letramento científico no PISA refere-se tanto ao conhecimento 
da ciência quanto da tecnologia baseada em ciência, embora a ciência e a 
tecnologia sejam diferentes entre si em seus propósitos, processos e 
produtos. Tecnologia procura a solução ideal para um problema humano, e 
pode haver mais de uma solução ideal. Em contraste, a ciência procura a 
resposta a uma pergunta específica sobre o mundo natural, material. No 
entanto, os dois estão intimamente relacionados, e os indivíduos 
cientificamente letrados devem ser capazes e dispostos a se envolver em 
discursos racionais, e tomar decisões fundamentadas, tanto sobre ciência 
quanto sobre tecnologia. Por exemplo, os indivíduos tomam decisões e 
escolhas que influenciam as direções das novas tecnologias (como a decisão 
de dirigir um carro menor e com menor consumo de combustível). Espera-se 
que indivíduos cientificamente letrados façam escolhas mais informadas. 
Devem também reconhecer que, embora a ciência e a tecnologia sejam 
frequentemente uma fonte de soluções, paradoxalmente, podem também ser 
vistas como uma fonte de risco, gerando novos problemas que só podem ser 
resolvidos através da utilização da ciência e da tecnologia (OECD, 2016a, p. 
51, itálicos da instituição; tradução nossa)31. 

 

 Essas considerações são pertinentes, uma vez que, conforme se verá mais adiante, a 

Ciência do Direito, por vezes, é confundida com a própria técnica de que o operador de 

Direito se vale em sua prática jurídica. Isto assente, as relações entre os diferentes letramentos 

até o momento apresentados no corpo desta tese já devam ter ficado claras. Em todo caso, o 

quadro a seguir demonstra como esses letramentos têm sido considerados no presente 

trabalho: 

 

 

 

 

 

                                                
31  “The concept of science literacy in PISA refers to a knowledge of both science and science-based 

technology, even though science and technology do differ in their purposes, processes and products. 
Technology seeks the optimal solution to a human problem, and there may be more than one optimal 
solution. In contrast, science seeks the answer to a specific question about the natural, material world. 
Nevertheless, the two are closely related, and science-literate individuals are expected to be able and willing 
to engage in reasoned discourse, and make informed decisions, about both science and technology. For 
instance, individuals make decisions and choices that influence the directions of new technologies (such as 
the decision to drive a smaller, more fuel-efficient car). Scientifically literate individuals are expected to 
make more informed choices. They should also be able to recognise that, while science and technology are 
often a source of solutions, paradoxically, they can also be seen as a source of risk, generating new problems 
that can only be solved through the use of science and technology” (OECD, 2016a, p. 51, itálicos da 
instituição). 
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Quadro 1: Letramentos: concepções e inter-relações 
Letramento 
Científico 

Letramento 
Escolar 

Letramento 
Acadêmico 

Letramento 
Profissional 

Práticas voltadas para 
o desenvolvimento da 
ciência ou da visão 
científica. Perpassa 
diferentes contextos 
e/ou pode fazer parte 
de diferentes processos 
de letramento (escolar, 
acadêmico, 
profissionais). 

Práticas escolares 
vivenciadas no 
contexto da Educação 
Básica (Educação 
Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino 
Médio). Pode envolver 
processos de 
letramentos científico 
e profissional. 

Práticas sociais 
vivenciadas no 
contexto universitário. 
Envolve desde a 
compreensão do saber 
agir nas diferentes 
situações acadêmicas 
até as práticas de 
letramentos científico 
e profissional.  

Práticas vivenciadas 
em diferentes 
contextos 
profissionais. No 
campo jurídico, refere-
se às práticas jurídicas, 
envolvendo, portanto, 
o letramento jurídico. 
Pode se valer de 
conhecimentos 
científicos e, ainda, 
interrelacionar-se com 
as práticas escolares. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 As inter-relações dessas práticas sociais podem ainda ser compreendidas conforme 

demonstrado no gráfico a seguir: 

 

Figura 2: Letramentos e suas inter-relações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A figura acima reflete o quanto essas práticas estão implicadas umas nas outras, mas, 

ainda assim, ressaltando serem elas práticas sociais distintas. O letramento científico pode 

estar presente nos diferentes outros processos de letramento (escolar, acadêmico, 

profissional), assim como o letramento profissional pode ser alvo das práticas sociais 

desenvolvidas tanto no contexto da Educação Básica quanto no contexto acadêmico 

(universitário). O gráfico, em verdade, reflete um ideal a ser atingido, posto que nem todas as 

Letramento 
Científico 

Letramento 
Escolar 

Letramento 
Acadêmico 

Letramento 
Profissional 
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ações profissionais tendem a se voltar para o contexto escolar, onde tudo começa, ou seja, 

locus onde a educação formal se inicia. 

 Na Linguística, por exemplo, há uma ponte que se procura estabelecer entre as teorias 

desenvolvidas no campo acadêmico e as práticas vivenciadas no contexto escolar. Muitas 

dessas ações são erigidas a partir das disciplinas de Estágios Supervisionados e têm como 

alvo o desenvolvimento de habilidades profissionais voltadas para o ambiente escolar. De 

outro modo, há ainda as ações vivenciadas em processos de formação continuada, estas sim, 

mais próximas ainda do que se concebe aqui por letramento profissional, tendo em vista 

aprimorar, dinamizar, provocar mudanças no contexto escolar. 

 Semelhantemente, no contexto jurídico, essas ações voltadas para a escola podem partir 

da universidade, quando esta procura levar conhecimentos jurídicos para os alunos da 

Educação Básica, a fim de favorecer a construção de sua cidadania. Mas esse mesmo tipo de 

ação também pode se dar a partir de contextos profissionais do campo jurídico (Ministério 

Público, Delegacias, Juizados, Tribunais) em direção da escola, por exemplo, por meio de 

campanhas que impliquem questões de cidadania, segurança pública etc. 

 Para a presente pesquisa, no entanto, cabe procurar compreender mais precisamente as 

relações entre as práticas acadêmicas, científicas e/ou jurídicas implicadas nos TCC jurídicos. 

No entanto, em uma visão mais ampliada, a partir das investigações realizadas pelo grupo de 

pesquisa Ateliê de Textos Acadêmicos (ATA), na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

sob a coordenação da professora Regina Celi Mendes Pereira, pode-se dizer que há 

peculiaridades no modo de materializar o conhecimento, em particular, na escrita, que diferem 

de uma para outra área de atuação. 

 Essas diferenças, por vezes, implicam o quanto o campo de conhecimento influencia o 

modo de seus concernidos agirem, mas também podem implicar o empoderamento dos alunos 

ao desenvolverem sua autonomia ao longo de sua vivência em práticas de letramentos 

acadêmicos, cuja abordagem é apresentada em Street (2010, p. 349, negritos e tradução 

nossos) enquanto aquela que:  

 
[...] vê a escrita e a aprendizagem do aluno como questões de nível 
epistemológico e identitário, do que de habilidade ou de socialização. Uma 
abordagem de letramentos acadêmicos vê as instituições em que as 
práticas acadêmicas ocorrem como constituídas no, e locais de, discurso 
e poder. [...] Esta ênfase nas identidades e significados sociais chama a 
atenção para profundos conflitos afetivos e ideológicos em tal comutação e 
uso de repertório linguístico. A identidade pessoal de um estudante - 
quem sou ‘eu’ - pode ser desafiada pelas formas de escrita requeridas 
em diferentes disciplinas, nomeadamente prescrições sobre o uso de 
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formas impessoais e passivas em oposição às formas de primeira pessoa 
e ativas, e os estudantes podem se sentir ameaçados e resistentes - ‘isso 
não sou eu’ (LEA, 2004).32 

 

 Com relação às marcas de pessoalidade, não se trata de criar um movimento que vá de 

encontro aos usos impessoais tradicionalmente relacionados à clareza e à objetividade 

requeridas ao se elaborar textos em contextos formais. O campo de conhecimento tem 

exercido certa força nessas escolhas, a exemplo do uso de primeira pessoa ser algo 

comumente praticado por aqueles que realizam pesquisas antropológicas, o que foi 

confirmado quando da abertura do “III Workshop de Letramento Acadêmico – Nas Trilhas do 

TCC”, realizado no primeiro semestre de 2016 pelo ATA, mais precisamente a partir da fala 

de um dos comunicadores convidados para participarem dessa abertura, nesse caso, uma 

pesquisadora antropóloga. Por outro lado, independentemente de a pessoa empírica se 

implicar ou não em seu texto, o caráter contestador que a escrita acadêmica pode exercer, 

enquanto meio para promover mudanças dessa mesma realidade onde as práticas acadêmicas 

ocorrem, implica inescapavelmente uma questão de política linguística, o que pode ser 

reverberado até mesmo na busca por mais compreensão acerca das práticas realizadas no 

âmbito acadêmico, em particular, do fazer científico. 

 De fato, por vezes, os próprios estudantes universitários chegam a verbalizar que, ao 

elaborarem algum gênero acadêmico, chegam antes a solicitarem a cada um de seus 

professores um modelo a partir do qual possam se orientar, uma vez que, até mesmo entre os 

professores, costuma haver divergências entre o modo de elaborar o mesmo gênero textual. 

Essa se torna uma questão problemática, pois, por um lado, pode culminar em decréscimos 

em termos de notas conferidas por trabalhos desenvolvidos pelos estudantes e, por outro lado, 

evidencia o quanto as questões de gêneros textuais, em particular, dos gêneros acadêmicos, 

não estão claras nem mesmo para os próprios professores. Daí essa forte tendência atualmente 

para se investigar as práticas institucionais. No contexto universitário, essas práticas dizem 

respeito aos letramentos acadêmicos, aos letramentos científicos – estes por si sós 

fundamentam de um modo essencial os letramentos acadêmicos – e os letramentos 

profissionais, todos esses letramentos tomados tanto do ponto de vista da preparação voltada 
                                                
32  “It views student writing and learning as issues at the level of epistemology and identities rather than skill or 

socialisation. An academic literacies approach views the institutions in which academic practices take 
place as constituted in, and as sites of, discourse and power. [...] This emphasis on identities and social 
meanings draws attention to deep affective and ideological conflicts in such switching and use of the 
linguistic repertoire. A student’s personal identity - who am ‘I’ - may be challenged by the forms of 
writing required in different disciplines, notably prescriptions about the use of impersonal and passive 
forms as opposed to first person and active forms, and students may feel threatened and resistant - 
‘this isn’t me’ (LEA, 2004)” (STREET, 2010, p. 349, negritos nossos). 
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para o campo profissional onde os estudantes poderão atuar, a depender da área de 

conhecimento, quanto do ponto de vista da atuação dos próprios profissionais dessas 

instituições de Ensino Superior. Neste último caso, cabe mencionar o trabalho desenvolvido 

por Edivânia Almeida. Em sua dissertação de mestrado, de 2011, intitulada “Uma análise 

sosiointeracionista do gênero memorando: uso, funções e regularidades”, a autora chama a 

atenção para as nuances desse gênero que, por vezes, confundem-se com a do gênero ofício. 

Seu trabalho evidencia a relevância da função sobre a forma, já bem conhecida, a partir das 

reflexões realizadas pelo renomado linguísta Luiz Antônio Marcuschi (2007; 2008), 

envolvendo gêneros textuais. No entanto, conforme sinalizado anteriormente, é preciso ir 

além do mero conhecimento acerca das formas e funções dos gêneros textuais. 

 O trabalho de pesquisa desenvolvido por Motta-Roth e Hendges (2010), envolvendo 

gêneros acadêmicos, em particular, resenha, projeto de pesquisa, artigo e resumo acadêmicos, 

pode servir como exemplo, por resultar de uma “reflexão prática”, conforme dizem as autoras, 

“ou da íntima relação entre reflexão teórica e aplicação prática” (MOTTA-ROTH; 

HENDGES, 2010, p. 9). Há também a obra envolvendo o planejamento de textos que 

circulam na esfera acadêmica, elaborado pelas autoras Anna Rachel Machado, Eliane Lousada 

e Lília Santos Abreu-Tardelli (2005). Na mesma esteira, têm-se os trabalhos desenvolvidos 

pelo ATA, o qual tem ampliado as discussões acerca do conhecimento científico e do modo 

como este é desenvolvido em diferentes áreas do conhecimento humano, por meio de análises 

de gêneros acadêmicos e da realização de oficinas e eventos temáticos, com o intuito de 

facilitar o acesso a essas informações, por parte do corpo discente. Por outro lado, essas 

mesmas ações têm servido como um meio para os próprios pesquisadores envolvidos nesse 

projeto repensarem suas práticas e conhecimentos teóricos, já que, como visto, o 

conhecimento acerca de um mesmo gênero pode divergir até mesmo entre os próprios 

professores. Talvez, nesse ponto, a variação se dê mais em termos de forma, não 

necessariamente de função. Mas mesmo a função, por vezes, pode não estar clara para muitos. 

Os projetos ou grupos de pesquisa, então, são oportunidades significativas de 

desenvolvimento do letramento científico, por propiciarem aos estudantes que estes ajam a 

fim de atenderem a necessidades reais de interação por meio dos gêneros acadêmicos. 

 No mais, há projetos ou ações que se voltam para a área de atuação profissional, a 

depender de cada curso universitário, ou mais especificamente, de cada professor. O trabalho 

de Bhatia (1993), envolvendo análise de gêneros e uso da linguagem em contextos 

profissionais é substancial. Pensando na área de Direito, significa voltar-se não apenas para a 

compreensão dos gêneros acadêmicos, mas também daqueles comuns à prática jurídica. Em 
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sua dissertação de mestrado e tese de doutorado, respectivamente de 2008 e de 2013, 

envolvendo o gênero Petição Inicial, ambas desenvolvidas a partir da área da Linguística, 

Maria das Vitórias Nunes Silva Lourenço lança um olhar analítico sob um gênero caro em 

muitas relações jurídicas, demonstrando que o desconhecimento de características até mesmo 

previstas legalmente acerca desse gênero assim como o uso inadequado da linguagem jurídica 

podem incorrer em indeferimentos, prejudicando aqueles que recorrem aos serviços prestados 

por operadores de Direito. 

 Essas pesquisas podem ser relacionadas a práticas que têm sido tratadas por certos 

teóricos como pertencentes ao âmbito da “cultura disciplinar”. Cabem aqui algumas 

considerações a respeito desse conceito e sua estreita relação com a escrita acadêmica. Em seu 

livro Disciplinary Discourses: social interactions in academic writing33, Ken Hyland 

(2013[2000], p. 1-19) destaca que a pesquisa envolvendo a escrita acadêmica diz respeito às 

relações entre pessoas assim como entre pessoas e ideias; os textos, portanto, nada mais são 

que resultados de interações sociais. Não são exatamente as crenças ou teorias de um ponto de 

vista abstrato ou sem qualquer engajamento, mas as práticas sociais das quais esses textos 

emergem que definem essencialmente o que as disciplinas são. Tome-se disciplina aqui como 

sinônimo de área ou campo de conhecimento. Considere-se também a íntima conexão entre 

essas práticas acadêmicas e os contextos profissionais aos quais as primeiras são voltadas. Ao 

refletirem um campo profissional, os textos publicados na esfera acadêmica refletem a 

legitimidade de um conhecimento que é antes o resultado de uma perspectiva social do que de 

um único indivíduo. Conforme o supracitado autor pontua:  

 

[…] em artigos científicos, resumos acadêmicos, livros de revisões 
científicas, livros-textos, e cartas científicas, os modos com que os escritores 
apresentam os tópicos, sinalizam sua fidelidade, e fixam reinvidicações 
representam cuidadosas negociações com, e considerações de, seus colegas. 
A escrita deles, portanto, revela uma competência profissional em práticas 
disciplinares legitimadas (HYLAND, 2013[2000], p. 1, tradução livre 
nossa)34. 

 

 O autor esclarece ainda não ser essa uma visão nova, sendo talvez um truísmo dizer que 
                                                
33  “Discursos Disciplinares: interações sociais na escrita acadêmica” (Tradução livre nossa). O termo 

“Discursos Disciplinares” aqui também pode ser traduzido por “Discursos Acadêmicos”. Cabe ressaltar que, 
em não havendo ainda tradução dessa obra para o português, optou-se por apresentar nesta tese trechos 
relevantes conforme se encontram no original em língua inglesa, muito embora tenham sido, por vezes, 
igualmente parafraseados no corpo do texto [desta tese].  

34  “[...] in research articles, abstracts, book reviews, textbooks, and scientific letters, the ways writers present 
their topics, signal their allegiances, and stake their claims represent careful negotiations with, and 
considerations of, their colleagues. Their writing therefore displays a professional competence in discipline 
approved practices” (HYLAND, 2013[2000], p. 1). 
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a escrita envolva interações. No entanto, 

 
Enquanto parece ser óbvio que a escrita seja interação, não é de todo 
evidente o que um texto em particular nos diz acerca dessa interação ou 
sobre aqueles que dela participam. 
[...] Nós precisamos compreender essas regularidades transitórias e porque 
características específicas parecem ser tão úteis para os escritores a ponto de 
se tornarem práticas regulares, frequentemente institucionalizadas como 
letramentos acadêmicos legitimados (HYLAND, 2013[2000], p. 2, tradução 
livre nossa)35. 

 

 Embora os estudos de Hyland sejam direcionados para a comprensão de como essas 

interações se dão em língua inglesa, podem ser estendidos para o estudo de quaisquer línguas 

existentes no planeta, levando-se em conta a sua inserção em contextos acadêmicos e 

profissionais. Ressalte-se que a compreensão dessas interações: 

 
[…] permite aos usuários questionarem tanto as práticas discursivas 
predominantes quanto as relações que elas expressam, oferecendo aos 
professores, novatos, e aos escritores experientes melhores alternativas em 
sua escolha de formas de discurso e sua habilidade de negociar e estabilizar 
uma pluralidade de normas culturais nas disciplinas (ou áreas do 
conhecimento) (HYLAND, 2013[2000], p. 2, tradução livre nossa)36. 

  

 No contexto universitário, a escrita acadêmica, embasada pelos estudos acerca dos 

gêneros textuais que nele circulam, adquirem uma importância consensual, a qual pode ser 

explicada por duas razões. A primeira é que o discurso disciplinar materializado pela escrita 

reverbera as práticas sociais acadêmicas: 

 

Nos campos acadêmicos isso significa que os textos materializam as 
negociações sociais de investigação acadêmica, revelando como o 
conhecimento é construído, negociado e tornado persuasivo. Mais do que 
simplesmente analisar a natureza, a escrita é em verdade vista como algo 
que ajuda a criar uma visão de mundo. Isto porque os textos são 
influenciados pelos problemas, práticas sociais e modos de pensar de grupos 
sociais específicos (Kuhn, 1970; MacDonald, 1994). Em outras palavras, o 
discurso é socialmente constitutivo mais que simplesmente formado 
socialmente; a escrita não é apenas outro aspecto do que ocorre nas 
áreas do conhecimento, ela é vista como produzindo essas áreas. 

                                                
35  “While it might be obvious that writing is interaction, it is not at all evident just what a particular text tells us 

about that interaction or about those who participate in it. 
[...] We need to understand these transient regularities and why particular features seem to be so useful to 
writers that they become regular practices, often institutionalised as approved disciplinary literacies” 
(HYLAND, 2013[2000], p. 2). 

36  “It allows users to question both prevailing discursive practices and the relations they express, offering 
teachers, novices and expert writers greater alternatives in their choice of discourse forms and in their ability 
to negotiate and establish a plurality of cultural norms in disciplines” (HYLAND, 2013[2000], p. 2). 
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(HYLAND, 2013[2000], p. 3, negritos nossos; tradução livre nossa)37. 
 

 A segunda razão pela atenção que se dá à escrita é o fato de que o que os acadêmicos 

essencialmente fazem é escrever (HYLAND, 2013[2000], p. 3). Ou, tudo o que é legitimado, 

sacralizado, ao que se atribui credibilidade, nas diferentes áreas disciplinares, dá-se, 

essencialmente, por meio da escrita. Nos termos do autor: 

 

A segunda razão para a atenção dada à escrita acadêmica é o fato de que o 
que os acadêmicos fazem principalmente é escrever: publicam artigos, 
livros, resenhas, artigos de conferências e notas de pesquisa; eles se 
comunicam com colegas por e-mail, solicitações de reimpressão e avaliações 
de árbitros; eles se comunicam com os alunos por folhetos, guias de estudo e 
livros didáticos; contribuem para listas eletrônicas e relatórios universitários; 
e eles submetem pedidos de subsídios e equipamentos. Por exemplo, Latour 
e Woolgar (1979) sugeriram que o laboratório de pesquisa moderno 
dedica mais energia a produzir artigos do que para fazer descobertas e 
que o tempo dos cientistas é largamente gasto em discutir e preparar artigos 
para publicação em competição com outros laboratórios [de pesquisa]. A 
visão popular do ‘acadêmico’ como um indivíduo solitário experimentando 
no laboratório, coletando dados no campo ou lutando com idéias na 
biblioteca, e então se reservando para escrever os resultados, é um mito 
moderno. A pesquisa é essencialmente um empreendimento social, tanto 
no sentido de que ela é um engajamento imediato com colegas quanto no de 
que ela é mediada pelas instituições sociais nas quais ela ocorre. Não é de 
surpreender, portanto, que as comunicações escritas de acadêmicos 
expressem este imperativo social. 
Mas enquanto as áreas são definidas pela sua escrita, é como se escreve 
mais do que simplesmente o que se escreve que faz a diferença crucial 
entre elas (HYLAND, 2013[2000], p. 3, negritos nossos; tradução livre 
nossa)38. 

 
                                                
37  “In academic fields this means that texts embody the social negotiations of disciplinary inquiry, revealing 

how knowledge is constructed, negotiated and made persuasive. Rather than simply examining nature, 
writing is actually seen as helping to create a view of the world. This is because texts are influenced by 
the problems, social practices and ways of thinking of particular social groups (Kuhn, 1970; MacDonald, 
1994). In other words, discourse is socially constitutive rather than simply socially shaped; writing is not 
just another aspect of what goes on in the disciplines, it is seen as producing them” (HYLAND, 
2013[2000], p. 3, grifos nossos). 

38  “The second reason for the attention given to academic writing is the fact that what academics principally do 
is write: they publish articles, books, reviews, conference papers and research notes; they communicate with 
colleagues by e-mail, reprint requests, and referee evaluations; they communicate with students by handouts, 
study guides and textbooks; they contribute to electronic lists and to university reports; and they submit 
applications for grants and equipment. Latour and Woolgar (1979), for example, have suggested that the 
modern research lab devotes more energy to producing papers than to making discoveries, and that scientists’ 
time is largely spent in discussing and preparing articles for publication in competition with other labs. The 
popular view of the ‘academic’ as a solitary individual experimenting in the laboratory, collecting data in the 
field or wrestling with ideas in the library, and then retiring to write up the results, is a modern myth. 
Research is essentially a social enterprise, both in the sense that it is an immediate engagement with 
colleagues and that it is mediated by the social institutions within which it occurs. It is hardly surprising, 
therefore, that the written communications of academics express this social imperative. 

 But while disciplines are defined by their writing, it is how they write rather than simply what they write 
that makes the crucial difference between them” (HYLAND, 2008, p. 3, negritos nossos). 
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 No excerto acima, há considerações relevantes a serem retomadas. Em primeiro lugar, 

“devotar mais energia para a produção de trabalhos escritos de divulgações científicas do que 

para a realização de descobertas” soa um tanto inútil se se pensa em despender tanto tempo 

para a produção de textos acadêmicos se estes não ultrapassarem a visão de meros produtos, 

no mais das vezes veiculadores de conteúdos abstratos, ou, em certos casos, tomados tão 

somente para a obtenção de algum grau ou diploma acadêmico ou mesmo para conseguir 

“pontos” na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a 

exemplo da classificação Qualis (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C), conferida por essa 

instituição aos trabalhos e revistas científicas do país. Por outro lado, o que o autor quer 

enfatizar é que essa visão de laboratório, de um cientista que produz ciência quase que 

exclusivamente recluso em seu espaço de experimentações, para, então, apresentar resultados 

em um texto escrito, não condiz com o que de fato a pesquisa é. Esta é um “empredimento 

social” desenvolvido a partir do engajamento imediato com os pares e mediada pelas 

instituições sociais nas quais ocorre. A diferença crucial entre os campos de conhecimento se 

dá menos pelo que os acadêmicos escrevem do que em função de como escrevem o que 

publicam.  

 Como visto, o texto, em particular, escrito, possui papel relevante na construção da área 

disciplinar; construção esta que se dá por meio de uma negociação, por vezes, de maneira até 

mesmo tácita, e, portanto, intersubjetivamente. A escrita ajuda a criar uma visão de mundo, 

um modo de ser no mundo da vida e nos mundos intersubjetivamente criados (HABERMAS, 

2012[1981]. De outro modo, “A aceitação de teorias está localizada na comunidade discursiva 

e as restrições à crença justificável são construídas socialmente entre os indivíduos” 

(HYLAND, 2013[2000], p. 6, tradução nossa)39. É desse imperativo social a razão de poder-

se falar sobre uma “criação social do conhecimento”. O conceito de cultura disciplinar, 

portanto, emerge dessa criação social do conhecimento desenvolvido por comunidades 

discursivas específicas, as quais, por sua vez, somente em um sentido mais amplo podem 

coincidir com a noção de cultura disciplinar; na prática, conforme sinalizado, dentro de um 

mesmo campo do saber podem existir diferentes grupos ou comunidades discursivas, devido à 

sua natureza centrífuga, ou seja, por separar os indivíduos em grupos de interesses mais 

específicos (Cf. SWALES, 1990). 

 Assim, as comunidades discursivas, pensando aqui nos mundos acadêmicos, podem 

estar associadas aos diferentes campos do saber, mas também, aos diferentes subgrupos 

                                                
39  “The acceptance of theories is located in the discourse community and the constraints on justifiable belief are 

socially constructed among individuals” (HYLAND, 2008, p. 6). 
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criados dentro de um mesmo campo. Os indivíduos pertencentes a um mesmo campo, a 

exemplo do Direito e da Linguística, compartilham valores, conhecimentos, modos de ser nos 

diferentes contextos de produção do conhecimento que forma esses campos, no entanto, os 

subgrupos formados dentro desses mesmos campos podem ensejar a construção de 

conhecimentos cada vez mais específicos em relação àqueles que são compartilhados de 

forma mais geral entre os diferentes subgrupos de um mesmo campo. Apesar da 

heterogeneidade implicada no conceito de letramento e, nesse caso, do letramento acadêmico 

voltado para a construção dos diferentes campos do conhecimento, a ideia de campo 

disciplinar ou mesmo de grupos e/ou subgrupos compartilhando interesses cada vez mais 

específicos evidencia certo princípio de homogeneidade. É o que se pode depreender do 

trecho a seguir: 

 
A visão de que o conhecimento é construído dentro de comunidades 
sociais chama a atenção para a homogeneidade de grupos e práticas 
acadêmicas. Cada área pode ser vista como uma tribo acadêmica (Becher, 
1989), com suas normas particulares, nomenclatura, corpos de 
conhecimento, conjuntos de convenções e modos de investigação que 
constituem uma cultura separada (Bartholomae, 1986; Swales, 1990). Dentro 
de cada cultura indivíduos adquirirem competências discursivas 
especializadas que lhes permitem participar como membros do grupo. Essas 
culturas diferem-se em suas dimensões sociais e cognitivas, oferecendo 
contrastes não só em seus campos de conhecimento, mas em seus objetivos, 
comportamentos sociais, relações de poder, interesses políticos, maneiras de 
falar e estruturas de argumentação (Toulmin, 1972; Whitley, 1984). Através 
do código de suas linguagens especializadas, essas tribos consagram seu 
privilégio cultural (Bourdieu e Passeron, 1996) (HYLAND, 2013[2000], p. 
8, negrito nosso; tradução livre nossa)40. 

 

 Por outro lado, não se deve perder de vista o fato de que as comunidades discursivas 

não são, nem de longe, monolíticas e unitárias: 

 
Elas são compostas por indivíduos com experiências, conhecimentos, 
compromissos e influência diversos. Existem variações consideráveis na 
medida em que os membros se identificam com a miríade de seus objetivos, 
métodos e crenças, participam de suas diversas atividades e identificam-se 

                                                
40  “The view that knowledge is constructed within social commumties draws attention to the homogeneity 

of disciplinary groups and practices. Each discipline might be seen as an academic tribe (Becher, 1989) 
with its particular norms, nomenclature, bodies of knowledge, sets of conventions and modes of inquiry 
constituting a separate culture (Bartholomae, 1986; Swales, 1990). Within each culture individuals acquire 
specialised discourse competencies that allow them to participate as group members. These cultures differ 
along social and cognitive dimensions, offering contrasts not only in their fields of knowledge, but in their 
aims, social behaviours, power relations, political interests, ways of talking and structures of argument 
(Toulmin, 1972; Whitley, 1984). Through the code of their specialised languages, these tribes consecrate 
their cultural privilege (Bourdieu and Passeron, 1996) (HYLAND, 2013[2000], p. 8, negrito nosso). 



85 
 

com as suas convenções, histórias ou valores. Além de pesquisadores 
comprometidos, porteiros41 influentes e prosélitos de perfil elevado, 
comunidades compreendem grupos e discursos concorrentes, ideias 
marginalizadas, teorias contestadas, contribuidores periféricos e membros 
ocasionais. O estudante neófito, o assistente de pesquisa de laboratório, o 
professor teórico e o cientista industrial aplicado interagem com e usam 
os mesmos textos e gêneros para fins diferentes, com diferentes questões 
e diferentes graus de engajamento. As áreas são, em suma, instituições 
humanas onde as ações e entendimentos são influenciados pelo pessoal e 
interpessoal, bem como pelo institucional e sociocultural (HYLAND, 2008, 
p. 9, negritos nossos; traduação livre nossa)42. 

 

 Como visto, o grau de engajamento é variável entre os integrantes de um mesmo 

campo. Se se pensa que a elaboração de TCC, mesmo por parte daqueles que não chegaram a 

participar de grupos de pesquisa, não deixa de envolver o manejo com certos critérios 

científicos, tal trabalho acadêmico, ainda que de forma incipiente, enseja certo grau de 

letramento científico. Afinal, esse tipo de letramento, como quaisquer outros, também tem um 

início, não sendo, portanto, a falta de profundidade científica em um trabalho como esse, o de 

TCC, se comparado a outros desenvolvidos em nível de pós-graduação, um elemento 

suficiente para não o considerar como fruto de um processo de letramento científico, o qual, 

vivenciado no contexto universitário, é considerado nesta tese como parte de um letramento 

ainda maior que é o letramento acadêmico. Isto assente, pode-se dizer que o conceito de 

cultura disciplinar envolve tanto um grau de diversidade interdisciplinar quanto um grau de 

homogeneidade intradisciplinar: 

 

A ideia de culturas disciplinares, portanto, implica um certo grau de 
diversidade interdisciplinar e um grau de homogeneidade intradisciplinar. 
Escrever como um membro de um grupo disciplinar envolve textualizar o 
trabalho em si enquanto biologia ou linguística aplicada e a si mesmo 
enquanto biólogo ou linguista aplicado. Exige-se que se dê uma 
demonstração tangível e pública de modo que se tenha legitimidade. Há, 
então, restrições disciplinares no discurso que são tanto restritivas quanto 
legitimadoras (Foucault, 1972), permitindo que se criem textos exitosos que 
exibem a disciplinaridade da área, ou o conhecimento tácito das suas 

                                                
41		 “Gatekeeper” (ou “porteiro” da redação) é um conceito criado no campo jornalístico relacionado àquele que 

define o que será noticiado, levando-se em consideração o valor-notícia. 
42  “They are composed of individuals with diverse experiences, expertise, commitments and influence. 

There are considerable variations in the extent to which members identify with their myriad goals, methods 
and beliefs, participate in their diverse activities, and identify themselves with their conventions, histories or 
values. In addition to committed researchers, influential gatekeepers and high profile proselytisers, 
communities comprise competing groups and discourses, marginalised ideas, contested theories, peripheral 
contributors and occasional members. The student neophyte, the laboratory research assistant, the 
professorial theorist and the industrial applied scientist interact with and use the same texts and genres 
for different purposes, with different questions and different degrees of engagement. Disciplines are, in 
short, human institutions where actions and understandings are influenced by the personal and interpersonal, 
as well as the institutional and sociocultural” (HYLAND, 2008, p. 9, negritos nossos). 
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expectativas, para efeitos práticos de comunicação com os pares. Isso aponta 
para as relações de poder escondidas no texto, as suposições implícitas de 
um vasto mundo inaudito que é a base para a ação cooperativa (Bourdieu, 
1980: 269) (HYLAND, 2013[2000], p. 10, tradução livre nossa)43. 

 

 Na base desse pensamento, tem-se a ideia de que as comunidades discursivas expressam 

uma pluralidade de práticas e crenças que harmonizam os desacordos assim como dá margem 

para a inovação: 

 
As comunidades são frequentemente pluralidades de práticas e crenças que 
acomodam desacordo e permitem subgrupos e indivíduos inovarem dentro 
das margens de suas práticas de forma que não enfraqueçam a sua 
capacidade de se envolver em ações comuns. Perceber as áreas como 
culturas ajuda a explicar o que e como as questões podem ser discutidas e os 
entendimentos que são a base para a ação cooperativa e de criação do 
conhecimento. Não é importante que todos concordem, mas os membros 
devem ser capazes de se envolver com as ideias e análises uns dos outros 
nas formas acordadas. Disciplinas são os contextos nos quais os 
desacordos podem ser deliberados. (HYLAND, 2013[2000], p. 11, negrito 
nosso; tradução livre nossa)44. 

 

 Colocada desta forma, a ênfase que se dá nas formas acordadas de engajamento enseja 

novos contornos para a apreensão da produção do conhecimento em certa comunidade; não se 

trata de não poder discordar das ideias colocadas em cena para discussão, mas de como é 

possível se posicionar acerca dessas ideias, preferivelmente, sem desmerecer todo um capital 

científico que muitas vezes essas ideias comportam. Em outros termos, os modos de 

engajamento precedem o que se pretende dizer acerca das ideias que circulam em uma 

comunidade discursiva; por outro lado, o engajamento é realizado, tendo em vista o 

posicionamento ou a tomada de decisão frente às ideias postas em cena. Por conseguinte, 

esses modos expressam mais amplamente as metodologias empregadas em uma cultura 

                                                
43  “The idea of disciplinary cultures therefore implies a certain degree of interdisciplinary diversity and a 

degree of intradisciplinary homogeneity. Writing as a member of a disciplinary group involves textualising 
one’s work as biology or applied linguistics and oneself as a biologist or applied linguist. It requires one to 
give a tangible and public demonstration that one has legitimacy. There are then disciplinary constraints on 
discourse which are both restrictive and authorising (Foucault, 1972), allowing one to create successful texts 
which display one’s disciplinarity, or tacit knowledge of its expectations, for the practical purposes of 
communicating with peers. This points to the power relations hidden in text, the unspoken assumptions of a 
largely undiscussed world which is the basis for cooperative action (Bourdieu, 1980: 269)” (HYLAND, 
2013[2000], p. 10). 

44  “Communities are frequently pluralities of practices and beliefs which accommodate disagreement and allow 
subgroups and individuals to innovate within the margins of its practices in ways that do not weaken its 
ability to engage in common actions. Seeing disciplines as cultures helps to account for what and how issues 
can be discussed and for the understandings which are the basis for cooperative action and knowledge-
creation. It is not important that everyone agrees but members should be able to engage with each 
others’ ideas and analyses in agreed ways. Disciplines are the contexts in which disagreement can be 
deliberated” (HYLAND, 2013[2000], p. 11, negrito nosso). 
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disciplinar, as quais, por seu turno, extrapolam a extensão de um período voltado para a 

elaboração de uma pesquisa, traduzindo, em verdade, um modo de ser e de agir em uma dada 

área do conhecimento humano. 

 Tome-se como exemplo o processo de elaboração de um TCC: a ratificação da ideia a 

ser defendida, por vezes, não se dá apenas no ponto culminante desse processo, a saber, o 

momento de sua defesa, mas também nas idas e vindas do texto escrito enviado ao orientador, 

para as devidas apreciações e/ou reorientações, e devolvido para o orientando, a fim de que 

sejam realizados os devidos ajustes, tendo em vista, em última instância, a banca avaliadora, 

da qual emergirão as arguições que complementam a referida ratificação. Certamente, esse 

controle, a partir dos discursos legitimados, exerce na escrita, e mesmo no discurso oral, uma 

influência que não pode ser ignorada. Essas ações, portanto, dizem respeito aos modos de ser 

e de se engajar no campo acadêmico que vão muito além da materialização escrita e/ou oral 

de um processo de pesquisa. 

 A escrita tomada como uma forma de engajamento em processos sociais é, assim, o 

reflexo de metodologias, argumentos e estratégias retóricas projetadas para moldar de forma 

apropriada as submissões disciplinares, ou seja, tudo o que é posto à prova para apreciação 

dos pares (Cf. HYLAND, 2013[2000], p. 12). É essa apreciação dos pares, por sinal, ou a 

preocupação acerca da recepção, de como o que se divulga será recebido pelos pares, que 

enseja a compreensão dos processos intersubjetivos inerentes a quaisquer práticas sociais. O 

que está em jogo não é apenas a materialidade escrita ou oral dos resultados de uma pesquisa 

empreendida no campo acadêmico: a imagem que os pares constroem entre si enquanto 

pertencentes a um mesmo campo disciplinar talvez seja um dos elementos mais decisivos de 

sua jornada acadêmica. 

 Conforme se pode depreender do trecho a seguir: 

 
Criar um ambiente de empatia com o leitor, assim, envolve a implantação de 
convenções acadêmicas e de gêneros específicos tais como “o artigo 
publicado é um híbrido de várias camadas co-produzido pelos autores e 
pelos membros do público ao qual se dirige” (Knorr-Cetina, 1981: 106). Os 
significados textuais, em outras palavras, são socialmente mediados, 
influenciados pelas comunidades às quais os escritores e os leitores 
pertencem. [...] Os meios pelos quais os acadêmicos apresentam 
reivindicações de conhecimento e se responsabilizam por suas ações, 
portanto, envolvem não só os fatores cognitivos, mas também elementos 
sociais e afetivos, e estudar isso necessariamente nos move para além da 
dimensão ideacional dos textos para as maneiras que funcionam no nível 
interpessoal (HYLAND, 2013[2000], p 12, itálicos do autor; negrito nosso; 
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tradução livre nossa)45. 
 

 O elemento interpessoal, portanto, é a chave de acesso para a compreensão de algo 

maior que é a prática social perpetrada por uma cultura disciplinar. Isto porque ambos, o 

escritor e o leitor, integram o processo de estabelecimento dos acordos entre os pares, uma 

vez que a habilidade do escritor de influenciar a resposta do leitor é limitada: 

 

Ambos que estivessem envolvidos nas interações necessitariam garantir 
acordo entre pares, porque a capacidade do escritor para influenciar a 
resposta do leitor é severamente restrita. Se a ‘verdade’ não reside 
exclusivamente no mundo externo, haverá sempre mais do que uma 
interpretação crível de um pedaço de dados e mais de uma maneira de olhar 
para um determinado problema. Essa pluralidade de interpretações 
concorrentes, sem objetivar sentidos absolutos ao distinguir o real do 
plausível, significa que enquanto os leitores podem ser persuadidos a julgar 
um pedido aceitável, eles sempre têm a opção de rejeitá-lo. Todas as 
declarações necessitam de ratificação por parte da comunidade e porque os 
leitores são garantidores da negação das reivindicações isso lhes confere um 
papel ativo e constitutivo no modo como os escritores os concebem 
(HYLAND, 2013[2000], p. 13, tradução livre nossa)46. 

 

 Daí que o escritor tende a se antepor a quaisquer possíveis reações contrárias às suas 

ideias, ou mais precisamente, às sentenças que veicula em sua escrita, justamente, com o 

intuito de evitar tal oposição. Consoante Hyland (1996a, 1998a apud HYLAND, 2013[2000], 

p. 13), essa oposição provém de duas principais fontes: por um lado, tem que ver com a falta 

de adequação à realidade ou quadro epistemológico conforme compreendida em certa área de 

atuação; por outro lado, suas sentenças devem incorporar uma consciência de fatores 

interpessoais de modo a adequar-se às expectativas dos participantes da interação. Os textos 

revelam, assim, como os escritores tendem a negociar o conhecimento de modo que seja 

localmente significativo (Cf. HYLAND, 2013[2000], p. 14). Essa é uma das perspectivas com 
                                                
45  “Creating a convincing reader environment thus involves deploying disciplinary and genre-specific 

conventions such that ‘the published paper is a multilayered hybrid co-produced by the authors and by 
members of the audience to which it is directed’ (Knorr-Cetina, 1981: 106). Textual meanings, in other 
words, are socially mediated, influenced by the communities to which writers and readers belong. [...] The 
means by which academics present knowledge claims and account for their actions thus involves not only 
cognitive factors, but also social and affective elements, and to study these necessarily moves us beyond the 
ideational dimension of texts to the ways they function at the interpersonal level (HYLAND, 2013[2000], p. 
12, itálicos do autor; negrito nosso). 

46  “Both are involved in the interactions needed to secure peer agreement because the writer’s ability to 
influence the reader’s response is severely restricted. If ‘truth’ does not lie exclusively in the external world, 
there is always going to be more than one credible interpretation of a piece of data and more than one way of 
looking at a certain problem. This plurality of competing interpretations, with no objective means of 
absolutely distinguishing the actual from the plausible, means that while readers may be persuaded to judge a 
claim acceptable, they always have the option of rejecting it. All statements require community ratification, 
and because readers are guarantors of the negatability of claims this gives them an active and constitutive 
role in how writers construct them” (HYLAND, 2008, p. 13). 
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que, na presente tese, os Trabalhos de Conclusão de Curso, elaboradas em nível de graduação, 

na área de Direito, serão analisados. 

 No campo jurídico, como se apresentará mais detalhadamente nos capítulos seguintes, é 

comum a prática de se posicionar a partir dos discursos contrários e/ou favoráveis a 

determinado assunto. Esse é, por sinal, um aspecto da argumentação, por sua vez, tão 

característica desse campo, tendo em vista o impacto que esses discursos tendem a reverberar 

na vida prática das pessoas. A Ciência jurídica, portanto, é desenvolvida a partir dessa 

oscilação entre um fazer conhecer e um aprender a colocar em prática tal conhecimento. 

Talvez por isso, a despeito do pretenso encapsulamento que esse campo possa transparecer 

para quem nele não esteja inserido, o Direito seja uma das áreas mais práticas do 

conhecimento, sobretudo pela satisfação ou pareceres que constantemente deve dar à 

sociedade. 

 Esse aspecto prático do campo não deve ser ignorado, ainda mais por pesquisadores de 

outros campos que tomam como objeto de estudo o fenômeno jurídico, mesmo quando as 

pesquisas inter ou transdisciplinarmente realizadas sejam eminentemente centradas em 

questões teóricas. Analisar como esses aspectos costumam ser conjugados nos TCC, em 

particular, em nível de graduação, é um modo de se tentar compreender, ainda que 

parcialmente, como o conhecimento é construído no campo em questão. É desse tipo de 

trabalho acadêmico que o capítulo seguinte irá tratar. 
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3 CIÊNCIA, DIREITO E LINGUAGEM 

 

 Neste capítulo, a discussão culminará na abordagem do gênero monografia jurídica 

elaborada como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). No entanto, levando-se em 

consideração a área alvo da presente investigação, a saber, a área de Direito ou campo 

jurídico, tais reflexões serão tecidas trazendo à baila questões pertinentes ao fazer científico, 

ou seja, como o Direito se constitui enquanto Ciência. Essa é, por sinal, uma questão 

complexa, pois, em um âmbito maior, a questão científica abrange diferentes campos do 

conhecimento humano que não apenas o jurídico. Outrossim, diz respeito ao desenvolvimento 

de certas habilidades requeridas pela comunidade dita científica tendo em vista o que se 

poderia considerar como desempenho satisfatório ao se produzir ciência nessas diferentes 

áreas de atuação. Daí a relevância do letramento científico no contexto acadêmico. Cabe 

ressaltar que o conceito de “campo jurídico” é tomado aqui a partir do que é proposto por 

Bourdieu (2004[1997]), de modo que este, assim como outros campos do saber, é 

relativamente autônomo, exercendo assim significativa influência no tipo de conhecimento 

desenvolvido neste e não em outro campo. Em outros termos, o conhecimento é influenciado 

pelo campo no qual ele é desenvolvido. Ampliando-se essa discussão sobre Ciência, Motta-

Roth (2011, p. 15), em seu artigo intitulado “Letramento Científico: sentidos e valores”, 

apresenta os dados de uma pesquisa feita em 2006 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), o qual revela a visão do público brasileiro sobre ciência até então. Conforme 

esclarecido pela autora, a “percepção pública sobre ciência no Brasil [...] é a de que o 

conhecimento científico é pouco ou nada difundido entre a população do país.”. E acrescenta: 

 
A pesquisa apontou que: a) 85% dos 2.004 entrevistados em todo o Brasil, 
provenientes de diferentes camadas sociais, afirmam não compreenderem 
textos sobre ciência; b) 81% acreditam que o conhecimento científico não é 
largamente disseminado porque não é bem explicado nas escolas; e c) 73% 
revelam ter pouco ou nenhum conhecimento sobre ciência. Apesar desses 
aspectos negativos, os resultados apontaram que ciência e tecnologia 
interessam mais à população brasileira do que política ou moda, por 
exemplo, e pouco menos do que esportes. 

 

 Essa questão torna-se ainda mais alarmante quando, ao mencionar o resultado auferido a 

partir da análise de 76 editais publicados pelo CNPq entre os anos de 2005 e 2007, a fim de se 

verificar que temas científicos haviam sido contemplados nesses editais, a autora deixa 

transparecer o quanto “a visão da sociedade é demasiadamente restrita sobre o que conta 

como ‘ciência e tecnologia’” (MOTTA-ROTH, 2011, p. 18), em particular, no que diz 
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respeito ao tema letramento. Compreende-se, no entanto, que as lacunas apontadas por 

teóricos, pesquisadores, existentes em um ou outro campo do saber, retomam, em verdade, as 

bases da educação brasileira. Não é nenhuma novidade os problemas históricos e sociais 

relacionados ao desenvolvimento da Educação no Brasil. O livro “1808”, escrito pelo 

jornalista Laurentino Gomes, serve de alento, por sua instigante e esclarecida visão do modo 

como este país se desenvolveu, desde a vinda da Coroa Portuguesa, em diferentes áreas, a 

exemplo da Medicina, Direito e Educação. Serve de alento, pois, se muitos dos problemas 

enfrentados no âmbito educacional e, em particular, acadêmico, não encontram uma solução 

no presente, isso se dá por envolver questões que se complexizaram ao longo da colonização 

deste país. Assim, os caminhos que levaram cada área do conhecimento humano a se 

especializar cientificamente não se deu do mesmo modo nem tampouco no mesmo tempo. 

 

3.1 DIREITO ENQUANTO CIÊNCIA E LINGUAGEM 
 

 No campo jurídico, as reflexões são tecidas em torno das doutrinas construídas e 

constituídas como tais pelos membros que compõem esse campo do saber. Semelhantemente 

ao que foi feito por Motta-Roth (2008 apud MOTTA-ROTH, 2011), no âmbito da Linguística, 

Varella e Roesler (2012) questionam, no âmbito do Direito, os critérios de avaliação de 

publicações desenvolvidas nessa área, isso porque, sendo um desses critérios o número de 

vezes que os artigos científicos são citados, o “sistema não é adequado, sobretudo, porque não 

valoriza os trabalhos realmente utilizados pelos estudantes de mestrado e doutorado e pelos 

pesquisadores da área” (VARELLA; ROESLER, 2012, p. 665). Por outro lado, enfatizam os 

autores: 

 
A área de Direito, no entanto, tem vícios tradicionais na produção e 
reprodução do conhecimento, que dificultam o seu crescimento e a conquista 
de uma independência epistemológica. Em geral, os juristas não utilizam 
como fontes trabalhos de pesquisa produzidos pela própria área no Brasil. 
Dissertações e teses recentes, ainda que disponíveis, praticamente não são 
consultadas durante a pesquisa científica. O resultado é a duplicação ou 
multiplicação de esforços repetitivos, que não aproveitam os avanços 
anteriores e reproduzem trabalhos acadêmicos sobre os mesmos temas em 
várias escolas do País (VARELLA; ROESLER, 2012, p. 665-666). 

 

 A grande questão que emerge dessas reflexões, então, diz respeito ao enfoque com que 

se olha para o modo com que o conhecimento é desenvolvido nessa área. Ao analisarem as 

listas de referências bibliográficas de 165 dissertações e teses na área de Direito, de diferentes 
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instituições de ensino superior, defendidas em 2009, o estudo dos referidos autores revela que 

a maior parte das obras citadas se refere a livros monográficos47, nesse caso, de 40% a 50% 

do total analisado, enquanto que as “citações a dissertações ou teses representam menos de 

1% do total de referências utilizadas!” e as citações a artigos em periódicos científicos, cerca 

de 10%. Nobre (2009), por sua vez, traz à baila “um diagnóstico da situação da pesquisa em 

Direito no Brasil.”, evidenciando historicamente um atraso relativo em relação a outras 

disciplinas das Ciências Humanas, provavelmente gerado por dois motivos: o de seu 

isolamento em relação a essas disciplinas, e pela “peculiar confusão que se faz entre prática 

profissional e pesquisa acadêmica nessa área” (NOBRE, 2009, p. 3-4). E acrescenta: 

 
[...] o problema que vem sendo sistematicamente identificado nas análises 
sobre a questão é o fato de o ensino jurídico estar fundamentalmente baseado 
na transmissão dos resultados da prática jurídica de advogados, juízes, 
promotores e procuradores, e não em uma produção acadêmica desenvolvida 
segundo critérios de pesquisa científica (NOBRE, 2009, p. 7). 

 

 Ao retomar a fala de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Nobre apresenta, então, a 

diferenciação entre a Ciência do Direito e a técnica jurídica propriamente dita: 

 
A mera técnica jurídica que, é verdade, alguns costumam confundir 
com a Ciência do Direito, e que corresponde à atividade jurisdicional no 
sentido amplo — o trabalho dos advogados, juízes, promotores, 
legisladores, pareceristas e outros —, é um dado importante, mas não é 
a própria ciência. Esta se constitui como uma arquitetônica de modelos, no 
sentido aristotélico do termo, ou seja, como uma atividade que os subordina 
entre si tendo em vista o problema da decidibilidade (e não de uma decisão 
concreta). Como, porém, a decidibilidade é um problema e não uma 
solução, uma questão aberta e não um critério fechado, dominada que 
está por aporias48 como as da justiça, da utilidade, da certeza, da 
legitimidade, da eficiência, da legalidade etc., a arquitetônica jurídica 
(combinatória de modelos) depende do modo como colocamos os 
problemas. Como os problemas se caracterizam como ausência de uma 
solução, abertura para diversas alternativas possíveis, a ciência jurídica 
se nos depara como um espectro de teorias, às vezes até mesmo 
incompatíveis, que guardam sua unidade no ponto problemática (sic) de sua 
partida. Como essas teorias têm uma função social e uma natureza 
tecnológica, elas não constituem meras explicações dos fenômenos, mas 
se tornam, na prática, doutrina, isto é, elas ensinam e dizem como deve 
ser feito. O agrupamento de doutrinas em corpos mais ou menos 

                                                
47  Os autores consideraram “livros monográficos aqueles que apresentam uma temática definida, aprofundando-

a e não se dedicando a uma conceituação geral dos institutos e problemas jurídicos de determinada subárea 
do Direito, caso em que o livro foi considerado como manual” (VARELLA; ROESLER, 2012, p. 678). 

48  Conforme consta do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009), à página 162, coluna c, aporia, em sua 
acepção filosófica, significa “dificuldade ou dúvida racional decorrente da impossibilidade objetiva de obter 
resposta ou conclusão para uma determinada indagação filosófica”. 
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homogêneos é que transforma, por fim, a Ciência do Direito em 
Dogmática Jurídica.  
Dogmática é, nesse sentido, um corpo de doutrinas, de teorias que têm 
sua função básica em um “docere” (ensinar). Ora, é justamente este 
“docere” que delimita as possibilidades abertas pela questão da 
decidibilidade, proporcionando certo “fechamento” no critério de 
combinação dos modelos. A arquitetônica jurídica depende, assim, do modo 
como colocamos os problemas, mas esse modo está adstrito ao “docere”. A 
Ciência Jurídica coloca problemas para ensinar. Isso a diferencia de 
outras formas de abordagem do fenômeno jurídico, como a Sociologia, a 
Psicologia, a História, a Antropologia etc., que colocam problemas e 
constituem modelos cuja intenção é muito mais explicativa. Enquanto o 
cientista do Direito se sente vinculado, na colocação dos problemas, a uma 
proposta de solução, possível e viável, os demais podem inclusive suspender 
o seu juízo, colocando questões para deixá-las em aberto (SAMPAIO 
FERRAZ JR., 1977 apud NOBRE, 2009, p. 13-14, grifos nossos). 

 

 Mais adiante Nobre chega a pontuar que a dogmática não deveria se limitar a 

sistematizar a doutrina, insistindo que seria necessário empreender-se não somente uma 

distinção entre “técnica jurídica” e “ciência do direito”, mas, para tanto, estabelecer com mais 

“vigor” a distinção entre “doutrina” e “dogmática”. Apresenta, então, a ideia de que à doutrina 

corresponderia a “ciência aplicada”, voltada para o ensino propriamente dito, enquanto que à 

dogmática, a “ciência básica”, sendo esta a grande lacuna a ser desenvolvida no Brasil. Esta 

“ciência básica” estaria mais relacionada à pesquisa, cuja contribuição, obviamente, pode 

servir ao ensino. Entretanto, chega a revelar não ter compreendido com propriedade o sentido 

dado por Tércio ao termo “decidibilidade” enquanto elemento central que distingue a “técnica 

jurídica” da “ciência do direito” (NOBRE, 2009, p. 14-16). 

 De fato, esse critério de distinção parece imprimir ao Direito um estatuto sobremaneira 

“tecnológico”, conforme pontua Nobre. Por outro lado, pelo fato de as teorias jurídicas 

apresentarem uma função social, compreende-se aqui essa decidibilidade justamente como 

esse elemento intrínseco ao fazer ciência na área de Direito, enquanto questões abertas 

refletidas no âmbito doutrinário. Esse movimento se dá muitas vezes por meio da criação 

doutrinária, conforme abordado por François Ost (2015), em seu texto intitulado “A tese de 

doutorado em Direito: do projeto à defesa”. Embora as considerações do filósofo e 

pesquisador tenham sido tecidas levando-se em consideração os contextos belga e francês, são 

sintomáticas para se compreender em um contexto mais amplo o modo de se fazer ciência no 

campo jurídico. Partindo da questão: “Em que medida [...] devem intervir as análises de uma 

lei criada (lege lata) e as considerações sobre uma lei a ser criada (lege feranda)?”, Ost (2015, 

p. 99b-100a) explica que: 
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[...] é da natureza da doutrina jurídica combinar, em proporção variável, sem 
prejuízo, os dois tipos de abordagem: é impossível descrever uma instituição 
ou procedimento jurídico sem argumentar, mesmo que só um pouco, em 
favor de uma ou outra melhor solução inspirada pelos ensinamentos do 
direito comparado ou levando em consideração a mais realista das 
necessidades da prática. Por outro lado, não vemos como se poderá 
argumentar a favor de tal ou tal reforma legislativa sem primeiro fazer uma 
análise do estado das coisas tão exata e completa quanto possível. 

 

 Ao atrelar essas reflexões à construção de teses no campo jurídico, o autor complementa 

o seguinte: 

 
As teses, portanto, diferenciam-se por suas características mais ou menos 
sintéticas ou analíticas. A tese “sintética” aborda um tema bem delimitado, 
sobre o qual existe abundante literatura secundária e material jurisprudencial 
importante. Aqui, trata-se de definir o material a ser estudado, conforme suas 
orientações pessoais, para construir uma síntese original: pensamos, por 
exemplo, em uma tese dedicada à questão da “segurança jurídica na 
jurisprudência da Corte Europeia de Justiça”. Por outro lado, a tese analítica 
trabalha identificando um problema preciso e cujas fontes são raras; devem-
se determinar os contornos da questão, construindo pacientemente as bases e 
dando possíveis soluções ao problema. Consideramos, por exemplo, uma 
tese dedicada à “teoria do standstill (paralisações, greves) no direito público 
belga” (OST, 2015, p. 100a, destaques do autor). 

 

 Não há prática, portanto, que prescinda de base teórica. Assim como não há trabalho de 

pesquisa que deixe de contemplar, em uma de suas etapas, o levantamento prévio do que até 

então tenha sido construído sobre certo assunto no campo a partir do qual se erguem os 

andaimes de uma investigação. No entanto, “uma tese é, em primeiro lugar, uma obra de 

pesquisa (e não um tratado ou um manual fazendo um balanço sobre o estado atual do 

conhecimento)” (OST, 2015, p. 105a). Mesmo em uma pesquisa eminentemente teórica ou 

bibliográfica, o pesquisador haverá de articular bem os conceitos, ou seja, atrelando-os a seu 

questionamento maior, enquanto princípio norteador de todo o processo. Em outros termos, 

não se trata de apresentar tão somente fichamentos do que se lê. Por vezes, “deve-se aceitar (e 

mesmo em certa medida procurar) que uma certa forma de vagueza intelectual acompanhe a 

pesquisa científica” (OST, 2015, p. 100b). 

 Essa vagueza reafirma a ideia de que nenhuma teoria seja de fato definitiva. Aliás, até 

mesmo as escolhas teóricas, de certo modo, traduzem escolhas metodológicas, o que acaba 

conferindo a estas um grau sobremaneira elevado de complexidade para o pesquisador. Este, 

por sinal, ao se deparar com seu objeto de investigação, pode deparar-se também com a 

necessidade de extrapolar as bases teóricas e metodológicas já comumente praticadas em seu 
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campo de atuação, a fim de dar conta da compreensão do que ora esteja a pesquisar. Nesse 

percurso, o pesquisador, não raras vezes, pode ser impelido a buscar por novos caminhos, a 

fim de obter respostas: 

 
Sabemos que método vem do grego methodos, que quer dizer caminho. Mas 
a rota mais promissora não é, necessariamente, o caminho correto, pois as 
descobertas mais interessantes se fazem nos desvios – o que torna suficiente, 
para se convencer, a comparação entre um trajeto percorrido na autoestrada 
e, ao contrário, tomando as estradas nacionais ou departamentais, viajando 
pelas rotas do interior. Um caminho retilíneo não dará a vocês algo que 
vocês já não viram ou, em todo caso, o que outros já pesquisaram. A 
pesquisa comporta uma parte necessária de surpresas, de descobertas. A 
riqueza de resultados será, frequentemente, à medida das suas inquietações 
(sobretudo no início do curso), mesmo que seja um sentimento de circular 
em meio ao nevoeiro (OST, 2015, p. 100b, itálico do autor; negrito nosso). 

 

 De fato, dificilmente um pesquisador consegue dar cabo a um processo de pesquisa sem 

se distanciar do plano originalmente traçado para a sua execução. Muitas das descobertas por 

ele feitas se dão nesses percursos distanciados da rota original, os quais acabam levando o 

pesquisador a replanejar sua pesquisa. Quanto mais se investiga, mais se amplia o olhar. Mas 

isso não significa necessariamente a obtenção de respostas, e sim, a desconstrução, ou melhor, 

a reconstrução de hipóteses previamente lançadas. Pesquisar é uma tarefa árdua, o que, em 

parte, explica o porquê de certos pesquisadores enveredarem no caminho mais fácil, o da 

desonestidade intelectual, a exemplo da prática de plágio, embora não se descarte aqui no 

todo a possibilidade de falta de conhecimento por parte de um pesquisador iniciante do que na 

prática se configure como prática indevida de apropriação das ideias de outros autores, 

justamente por nem sempre ter total consciência, no ato mesmo de escrever, das fronteiras 

entre o que pode ser tratado como sendo seu e como sendo de outros. 

 Este é, sem dúvida, um tipo de desvio da “rota principal”, mas, certamente, longe de ir 

ao encontro do que propõe François Ost. Por outro lado, quer nos momentos mais inusitados, 

longe de uma rota principal, evidentemente conforme a concepção do filósofo supracitado, 

quer por meio de um caminho extritamente retilíneo – se é que isso seja algo possível, em 

termos de pesquisa –, embora árdua, a pesquisa acaba propiciando não somente o acesso a um 

conhecimento que sirva de contribuição para os pares ou mesmo pesquisadores de outros 

campos do saber; ela acaba gerando também um crescimento interno, cognitivo, por 

possibilitar a ampliação do nível intelectual do pesquisador. Toda pesquisa inicia-se, assim, a 

partir de uma “inquietação”, de um questionamento, materializado por meio de uma pergunta 

ou uma questão de pesquisa, a qual, por vezes, pode acabar sendo reconstruída, ao longo de 
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todo o processo de investigação. Para ser mais exato, nos termos do autor: “Quem fala em 

pesquisa, fala em questão: isto é, questionamento, percurso. Sem resposta predefinida, nem 

método absolutamente assegurado” (OST, 2015, p. 105a). 

 Toda essa discussão envolvendo a construção de teses torna-se relevante posto que 

muito do que se desenvolve nos TCC toma como base os trabalhos monográficos, ou 

doutrinários, os quais, conforme esclarecido, são, por vezes, frutos de trabalhos de 

doutoramento. No mais, mesmo os trabalhos que são elaborados em nível de graduação, de 

certo modo, também não deixam de apresentar a defesa de uma tese. As inquietações do 

filósofo supracitado reverberam considerações críticas do autor francês Michel Vivant (2001, 

p. 969-984), mais precisamente relacionadas à ideia de as teses francesas serem elaboradas 

“em duas partes” ou, em outros termos, apresentarem “um plano em duas partes”. OST (2015, 

p. 104a) apresenta-o “como ilustração de uma concepção positiva e reducionista da pesquisa 

jurídica”, conforme se pode depreender do trecho a seguir: 

 
Mais fundamentalmente, o que revela este método é a ausência de uma 
verdadeira problemática de pesquisa, como se o exercício se limitasse à 
exposição de uma questão já resolvida. O problema de pesquisa é aqui o 
ponto de questionamento vivo, depois de ter passado por tantas etapas 
necessárias, mas sobretudo de um domínio aberto, balizado pelo 
conhecimento existente, não reservando nenhuma verdadeira descoberta, 
limitando-se a implantar, de acordo com uma ordem convencional e 
imutável, os argumentos a favor e contra que fazem o equilíbrio das 
controvérsias acadêmicas. 

 

 Vivant (2001 apud OST, 2015) questiona, portanto, “a ‘pureza’ metodológica e a recusa 

a qualquer forma de interdisciplinaridade”, justamente, por limitar-se ao universo já 

conhecido. No entanto, tomando como base a teoria dos paradigmas proposta por Thomas 

Kuhn, Ost (2015, p. 105a) procura demonstrar a existência de uma crise de paradigmas 

dominantes na ciência jurídica atualmente, o que, conforme se verá mais adiante, tem 

promovido um movimento interdisciplinar. Essa crise implica dizer que “o modelo 

hierárquico (estatista, positivista, monológico) característico do senso comum dos juristas é 

hoje fortemente contestado de todos os lados, observando-se várias tentativas de formular 

teorias alternativas” (OST, 2015, 105b). Na prática, o que se vê é o seguinte: 

 
[...] as fronteiras do fato e do direito se misturam; os poderes interagem entre 
si (os juízes tornam-se coautores da lei e as subdelegações do poder 
normativo, em princípio proibidas, agora se multiplicam); os sistemas 
jurídicos (e, mais amplamente, os sistemas normativos) se entrelaçam; o 
conhecimento do direito, que reivindicou ontem sua pureza metodológica 
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(monodisciplinar), declina-se hoje sobre o método interdisciplinar e resulta 
mais da experiência contextualizada (processo de aprendizagem) do que de 
seus axiomas a priori; a justiça, finalmente, que pelo modelo piramidal 
deveria restabelecer as hierarquias de valores previstos na lei, passou a 
pensar, hoje em dia, em termos de balanças entre interesses e equilíbrio de 
valores tão diversos quanto variáveis (OST, 2015, 106a). 

 

 Os paradigmas, então, são, de quando em vez, superados: 

 
Na maioria dos casos, no entanto, o paradigma dominante opõe uma 
resistência feroz a respeito das teorias divergentes, sendo empregado para 
fazer de suas “hipóteses ad hoc” uma tentativa de dar conta das anomalias 
sem contestar a própria teoria, formulando, por vezes, ‘obstáculos 
epistemológicos’ a fim de refutar qualquer vantagem ao paradigma 
concorrente. 
Podem-se apresentar as “hipóteses ad hoc” como exceções (pelo que se diz 
que elas confirmam a regra), como bricolagens, para a Teoria do Direito, a 
fim de “preencher as lacunas”, ao mesmo tempo em que se defende a revisão 
das premissas da própria teoria. Pode-se sustentar, por exemplo, que a 
construção europeia configura um modelo sui generis por não ter que 
questionar os desmentidos que ela relaciona aos conceitos e representações 
clássicos da Teoria do Direito. No entanto, chega-se a um momento em que 
as exceções se multiplicam e a teoria se torna, neste momento, complicada 
porque a exceção vira regra... Quando isso ocorre, é tempo de mudanças no 
paradigma (OST, 2015, 106b-107a, destaques do autor). 

 

 A esse respeito, pode-se dizer que a mudança de paradigmas não é algo que ocorra 

facilmente nem mesmo em outras áreas. Mas isso é particularmente menos flexível no campo 

jurídico, o que leva o Direito a ser considerado, por vezes, uma área hermética, em 

comparação a outras. Consoante Zagrebelsky (2000, p. 42 apud OST, 2015, p. 106), é 

possível afirmar que: 

 
As ideologias jurídicas apresentam resistência à mudança. A sobrevivência 
‘ideológica’ do positivismo jurídico é um exemplo da força de inércia das 
grandes concepções jurídicas que continuam, frequentemente, a agir, de 
modo residual, mesmo quando perderam sua razão de ser em virtude da 
modificação das condições que as justificavam na origem. 

 

 Esse “isolamento”, conforme esclarece Nobre (2009, p. 5-6), se dá em parte devido “à 

‘primazia do que poderíamos chamar de ‘princípio da antigüidade’, já que no Brasil o direito 

é a disciplina universitária mais antiga”, a ponto de “se arrogar a posição de ciência rainha”, 

dentre as demais disciplinas de ciências humanas. Ademais, outra explicação se dá pelo fato 

de o Direito ser “a mais diretamente identificada com o exercício do poder político, em 

particular no século XIX”, isto porque, o projeto nacional-desenvolvimentista, da década de 
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30, era caracteristicamente “antibacharelesco” – o que implicava falta de rigor científico, não 

abertura para o ecletismo teórico e dependência política –, situação esta que começou a 

mudar, sobretudo na década de 90, “quando historiadores, cientistas sociais, filósofos e 

economistas passam a se interessar mais diretamente por questões jurídicas”. No entanto, 

conforme explica o autor: 

 
[...] os cientistas sociais ainda costumam olhar com desconfiança a produção 
teórica em direito, já que aí não encontram os padrões científicos requeridos, 
e os teóricos do direito parecem continuar a ver a produção em ciências 
humanas como externa ao seu trabalho, dizendo-lhe respeito apenas 
indiretamente.  
É claro que aí também estão envolvidos problemas de “tradução” entre as 
diversas disciplinas, mas pode-se dizer que os parcos contatos de teóricos do 
direito com especialistas de outras disciplinas não podem ser contados como 
interdisciplinaridade, já que, em lugar de autêntico debate e diálogo, com 
mudança de posicionamento e de opiniões, encontramos os teóricos do 
direito no mais das vezes na posição de consultores e não de participantes 
efetivos de investigações interdisciplinares (NOBRE, 2009, p. 6). 

 

 Ainda assim, advoga-se nesta tese a ideia de que, se antes, o Direito “voltava-se aos 

demais ramos de conhecimento somente na medida em que importavam para o exame jurídico 

dos temas em debate” (NOBRE, 2009, p. 5), percebe-se, atualmente, um movimento voltado 

para a interdisciplinaridade, a qual, consoante François não se trata de pluridisciplinaridade 

nem de transdisciplinaridade: 

 
Em igual distância de um ou de outro (da pluridisciplinaridade, que não fala 
jamais do mesmo objeto, e da transdisciplinaridade, que sacrifica às pressas 
as especificidades das disciplinas presentes), a interdisciplinaridade, ao 
contrário, tomou a forma de um paciente diálogo cooperativo e progressivo 
que se desenvolve entre ensaios e erros, tentativas e ajustes progressivos. 
Desta vez, trata-se da tradução de um idioma ao outro sem abrir mão 
das suas próprias regras de composição, nem do seu léxico. A tradução 
paciente permitirá, no entanto, uma progressiva reformulação das suas 
próprias hipóteses, um enriquecimento dos seus conhecimentos e uma 
compreensão mais precisa do seu objeto. Assim será, por exemplo, quando 
do diálogo do jurista com o economista no Direito Societário, com o 
criminólogo no Direito Penal, com o cientista político no Direito Público, 
com o ecologista no Direito Ambiental etc. (OST, 2015, 108a, grifo nosso). 

 

 A alusão ao ato de verter um idioma a outro traduz claramente sob que prisma o 

movimento interdisciplinar deva se orientar. Não se trata de um campo se imiscuir em outro, 

nem tampouco de um campo se descaracterizar a fim de se adequar ao modo de conceber 

certo objeto científico. Trata-se em essência de se estabelecer um diálogo, tendo em vista o 
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acesso a outros pontos de vista sobre esse mesmo objeto, partindo do pressuposto de que 

nenhuma visão humana, em particular, no âmbito da Ciência, possui caráter definitivo, o que 

é ainda mais relevante quando se pensa que o Direito está sempre a um passo atrás da 

evolução social, pensamento este comumente compartilhado por aqueles que atuam nesse 

campo. Acresce-se a isto que o Direito enquanto Ciência possui uma natureza peculiar que o 

coloca em uma posição diferenciada dos demais campos científicos. Isto porque, conforme 

explica Philippe Jestaz (1994, p. 89): “Tal como Jano49, a doutrina tem duas faces: uma que 

olha para a ciência, enquanto a outra está voltada para a ação. Sua missão é de ‘compreensão’ 

e ‘opinião’”. Ao se valer dessa metáfora, Ost (2015, p. 108b-109a) deixa transparecer a 

referida peculiaridade do campo em questão, a qual remonta a antiga discussão sobre o 

Direito ser uma ciência ou uma técnica: 

 
Nesse sentido, a doutrina pode ser comparada à técnica: guiada pela ciência, 
ela desenvolve produtos e processos (aqui “soluções” e “procedimentos”) 
suscetíveis de aplicações práticas – para atender as necessidades sociais 
claramente identificadas e se inserindo nos circuitos econômicos do mercado 
em questão (aqui, o mercado dos serviços jurídicos). Esta função prática da 
doutrina, ainda que gere uma certa tensão em relação ao ideal de uma ciência 
“pura”, é tão antiga como legítima, uma vez que o conhecimento jurídico 
tem por vocação contribuir para a regulação social e para a resolução de 
conflitos. 

 

 A Ciência do Direito é, em suma, a Ciência do Direito positivo (Cf. REALE, 2002), isto 

é, a Ciência que estuda o Direito positivado, que procura analisar leis, tendo em vista a sua 

efetiva aplicabilidade. Daí, o seu caráter prático, técnico, tecnológico e mesmo artístico, no 

sentido de envolver certo grau de criatividade, por parte do doutrinador. No entanto, essa 

“criação” está adstrita à ordem jurídica estudada, sendo-lhe conferido, isto é, à doutrina, um 

papel de “fonte complementar do Direito, em constante diálogo com a jurisprudência e o 

legislador” (OST, 2015, p. 109a). Assim, as “teorias e as construções jurídicas visam menos a 

um valor de verdade teórica do que a um valor de utilidade prática, no que concerne à 

aplicação efetiva da regulamentação” (DABIN, 1935, p. 200 apud OST, 2015, p. 109b). 

 Neste ponto, cabe ampliar a noção de Ciência do Direito supracitada conforme 

prelecionada por Miguel Reale. Parte-se das considerações desse renomado jurisfilósofo, para 

ampliar essa noção, posto que, ainda que seja possível contestar o critério de cientificidade em 
                                                
49  Na mitologia, conforme encontrado em fontes tais como a Wikipédia, Jano é o deus romano das mudanças e 

tradições, associado a portas (entrada e saída), às transições. A sua face dupla também simboliza o passado e 
o futuro; deus dos inícios, das decisões e escolhas. No caso em questão, uma visão ideológica pode com o 
tempo mudar-se radicalmente, no sentido de modificar-se desde sua raiz, ao estabelecer contato com outras 
ideologias, a ponto de significar até mesmo o inverso do que antes costumava veicular. 
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muito do que se produz na área em questão, sua Teoria da Tridimensionalidade do Direito – a 

qual não concebe o Direito como aquele que estuda tão somente a relação entre norma e fato, 

mas norma, fato e valor – é certamente um trabalho que adquire o status de teoria científica. 

Conforme sinalizado, nos termos do autor: 

 

A Ciência do Direito é sempre ciência de um Direito positivo, isto é, 
positivado no espaço e no tempo, como experiência efetiva, passada ou 
atual. Assim é que o Direito dos gregos antigos pode ser objeto de ciência, 
tanto como o da Grécia de nossos dias. Não há, em suma, Ciência do Direito 
em abstrato, isto é, sem referência direta a um campo de experiência social. 
Isto não significa, todavia, que, ao estudarmos as leis vigentes e eficazes no 
Brasil ou na Itália, não devamos estar fundados em princípios gerais comuns, 
produto de uma experiência histórica que tem as mesmas raízes, as do 
Direito Romano. 
[...] Mas, por mais que se alargue o campo da experiência social do Direito, 
será essa referibilidade imediata à experiência a nota caracterizadora de uma 
investigação jurídica de natureza científico-positiva. Donde poder-se dizer 
que a ciência do Direito é uma forma de conhecimento positivo da realidade 
social segundo normas ou regras objetivadas, ou seja, tornadas objetivas, no 
decurso do processo histórico (REALE, 2002, p. 17, itálicos do autor).  

 

 A Ciência Jurídica, portanto, busca compreender os fenômenos, ou a experiência 

jurídica, de modo a formular “conceitos gerais unificadores”. Desse modo, a Ciência Jurídica, 

naturalmente, “eleva-se ao plano de uma Teoria Geral do Direito”, a qual “representa a parte 

geral comum a todas as formas de conhecimento positivo do Direito” (REALE, 2002, p. 18, 

itálico do autor), enquanto que a Dogmática Jurídica, correspondendo ao momento 

culminante da Ciência do Direito, “não é senão a especificação da Teoria Geral do Direito 

no âmbito e em função do ordenamento jurídico e de sua aplicação: é, em suma, a Teoria 

Geral do Direito focalizada especificamente pelo jurista enquanto jurista.” (REALE, 2002, p. 

333-334, grifos do autor). Ou seja, não quando esta Teoria Geral é estudada pelo historiador, 

ou pelo sociólogo, mas “quando [essa Teoria Geral] se põe apenas no âmbito e em função das 

exigências lógicas e práticas do ordenamento jurídico” (REALE, 2002, p. 334). Em outros 

termos, a Dogmática Jurídica corresponde ao “agrupamento de doutrinas em corpos mais ou 

menos homogêneos” (FERRAZ JUNIOR, 1977); é, portanto, a soma de doutrinas. E aqui 

cabe chamar a atenção para a estreita relação que se pode estabelecer entre letramento 

científico e letramento jurídico, justamente pelo fato de a Ciência do Direito ter como 

finalidade a aplicação do ordenamento jurídico, daí a ideia de confusão entre pesquisa e 

prática profissional. 

 Isto assente, convém ressaltar e/ou esclarecer que a doutrina assim como a 
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jurisprudência são consideradas como fontes secundárias do Direito em comparação à norma. 

As doutrinas, como visto, podem ser tomadas como teses desenvolvidas por diferentes 

juristas, enquanto que, em um sentido mais restrito, as jurisprudências têm que ver com 

decisões tomadas por um juiz ou Tribunal, “firmadas através de uma sucessão convergente e 

coincidente de decisões judiciais ou de resoluções administrativas (jurisprudências judicial e 

administrativa)” (REALE, 2002, p. 62), decisões estas, portanto, emitidas dentro de um 

processo judicial. As doutrinas auxiliam o trabalho de interpretação de diferentes operadores 

do Direito, inclusive de um juiz, no processo de tomada de sua decisão judicial. Em verdade, 

tanto em um quanto em outro caso, não se trata tão somente de uma interpretação da lei, mas, 

mais que isso, do entendimento de uma questão de direito. 

 Não é por acaso que a Ciência do Direito tenha sido tratada pelos jurisconsultos 

romanos pelo nome de “Jurisprudência”, uma vez que, em sua acepção clássica, essa palavra 

“põe em realce uma das virtudes primordiais que deve ter o jurista: a prudência, o cauteloso 

senso de medida das coisas humanas” (REALE, 2002, p. 62, itálico do autor). Outrossim, o 

fazer científico deve estar em função dos seres humanos. Conforme sinalizado, a Dogmática 

Jurídica corresponde ao momento culminante da Ciência do Direito. Esse momento 

culminante é justamente “aquele em que esta [a Ciência do Direito] exerce, como um 

desdobramento natural da significação dos modelos jurídicos, a sua fundamental e decisiva 

função preceptiva” (REALE, 2002, p. 178, itálico do autor). Ou seja, o caráter doutrinário 

está diretamente relacionado ao ensino e, muito embora a doutrina seja considerada uma fonte 

secundária, ela não deixa de desempenhar um papel revelador: 

 

A doutrina, a bem ver, banha as matrizes do Direito, indagando do papel 
histórico e da função atual de cada uma delas, das relações de dependência 
existentes entre as diversas fontes do direito [a exemplo das leis], em cada 
País e em cada ciclo histórico, e, indo além, esclarece-nos sobre o 
significado das normas ou modelos que das fontes derivam. É a razão pela 
qual distinguimos entre modelos jurídicos, que emanam das fontes, e 
modelos científicos ou dogmáticos que a doutrina elabora para compreender, 
em toda a sua extensão, o significado dos modelos jurídicos. 
A doutrina, por conseguinte, não é fonte do Direito, mas nem por isso deixa 
de ser uma das molas propulsoras, e a mais racional das forças diretoras, do 
ordenamento jurídico (REALE, 2002, itálicos do autor, p. 178). 

 

 Por sinal, essa função preceptiva da doutrina torna mais revelador ainda o papel que o 

letramento científico pode adquirir no desenvolvimento de habilidades requeridas 

especificamente no campo jurídico, tanto pelo fato de a pesquisa e a prática jurídica estarem, 

conforme supramencionado, bastante interligadas, quanto pelo fato de muitos juristas também 
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desempenharem a função de professor. Refletir sobre a sua práxis é de importância capital, 

tendo em vista a formação de futuros operadores do Direito, dentre os quais muitos também 

virão a ocupar as cadeiras de seus antigos mestres. Ressalte-se, portanto, que o letramento 

científico não só influi no desenvolvimento de habilidades acadêmicas propriamente ditas, 

mas, de habilidades profissionais, quer no âmbito acadêmico ou não. Daí, na área do Direito, 

o letramento científico vir a contribuir também para o desenvolvimento do letramento 

jurídico. Por um lado, é preciso compreender o seguinte: 

 
Não se pode falar em Direito, no sentido pleno desta palavra, sem se 
abranger o seu momento essencial de normatividade, pois os fatos sociais só 
são jurídicos inseridos em um contexto normativo. Daí o irremediável 
equívoco dos que pretendem reduzir o Direito à conduta, de qualquer modo 
que possa esta ser considerada. 
Sem norma, sem o sentido normativo dos fatos, focados axiologicamente, 
não há Direito. Donde ser a Ciência do Direito uma ciência normativa, 
embora ela não estabeleça normas, por ser-lhe próprio apenas determinar em 
que consiste o significado das disposições produzidas pelas fontes do Direito 
(REALE, 2002, p. 178). 

 

 Por outro, “a lei, que é a fonte mais geral do Direito, não pode atingir sua plenitude de 

significado sem ter, como antecedente lógico e necessário, o trabalho científico dos juristas e 

muito menos atualizar-se sem a participação da doutrina” (REALE, 2002, p. 177, itálico do 

autor). Não se deve, portanto, confundir o positivismo científico com o positivismo jurídico: 

não é pelo fato de o Direito ser uma ciência essencialmente centrada na lei e, por conseguinte, 

possuir uma natureza normativa, que ele deva ser considerado como um campo hermético, 

fundamentado em verdades absolutas: 

 

[...] o Direito é considerado uma ciência dogmática, não por se basear em 
verdades indiscutíveis, mas sim porque a doutrina jurídica se desenvolve a 
partir das normas vigentes, isto é, do Direito positivo: etimologicamente 
“dogma” significa aquilo que é posto ou estabelecido por quem tenha 
autoridade para fazê-lo” (REALE, 2002, p. 178, destaques do autor). 

 

 O próprio caráter revelador que a doutrina tende a conferir no campo jurídico sinaliza, a 

exemplo do que foi visto a partir das considerações de Ost (2015), o quanto ela pode, por 

vezes, contribuir para a reconfiguração do campo. A Teoria Tridimensional do Direito, por 

exemplo, ao considerar o aspecto valorativo, além do fato e da norma, amplia a visão do 

Direito como Ciência sobremaneira tributária das concepções do Positivismo. Consoante essa 

Teoria, 
 



104 
 

a)  onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, 
um fato subjacente (fato econômico, geográfico, demográfico, de ordem 
técnica etc.); um valor, que confere determinada significação a esse fato, 
inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou 
preservar certa finalidade ou objetivo; e, finalmente, uma regra ou 
norma, que representa a relação ou medida que integra um daqueles 
elementos ao outro, o fato ao valor; 

b)  tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não existem separados um 
dos outros, mas coexistem numa unidade concreta; 

c)  mais ainda, esses elementos ou fatores não só exigem reciprocamente, 
mas atuam como elos de um processo (já vimos que o Direito é uma 
realidade histórico-cultural) de tal modo que a vida do Direito resulta da 
interação dinâmica e dialética dos três elementos que a integram. 
(REALE, 2002, p. 65, itálicos do autor). 

 

 Destarte, “sendo o Direito um fato histórico-cultural, que é e, concomitantemente, deve 

ser, a sua ciência não pode deixar de ser ‘compreensiva’.”. Em verdade, é “compreensivo-

normativa” (REALE, 2002, p. 87-88, itálicos do autor). Normativa, posto que não prescinde 

da norma; compreensiva, pois, diferentemente de uma ciência exata, envolve sempre um juízo 

de valor. (Cf. REALE, 2002, p. 86). Porém, não é por causa disso que o Direito deva ser 

considerado menos ciência: 

 
[...] embora reconheçamos a importância da Lógica Jurídica moderna, que 
procura dar às formas lógicas do Direito a axiomatização das Matemáticas, 
não cremos que o Direito possa se transformar numa Álgebra de enunciados 
normativos. Os resultados da formalização matemática só poderão tornar 
mais rigorosos os juízos de valor, mas jamais arredá-los do mundo do 
Direito. 
Não compartilhamos, em suma, da teoria que traça quatro graus crescentes 
no aperfeiçoamento do saber científico, absolutizando o valor da 
Matemática, como se esta fosse a ciência perfeita. Tais graus seriam o 
descritivo, o indutivo, o dedutivo e o axiomático. Só quando um 
conhecimento atingisse a forma dos axiomas matemáticos teria atingido o 
seu desenvolvimento pleno... 
Essa concepção, tão cara aos chamados neopositivistas, isto é, àquela 
corrente que só atribui sentido científico a expressões ou proposições de 
cunho físico-matemático, ou, então, a relações entre enunciados lingüísticos 
(sic), elimina da esfera da ciência todo vasto campo dos conhecimentos que 
versarem sobre as coisas humanas, não lhes conferindo senão um valor de 
natureza moral ou artística. 
Pensamos, ao contrário, que há diversos tipos de ciência, igualmente 
legítimos, cada qual fiel a seus métodos e processos em função da natureza 
daquilo que estudam. Nesse sentido, isto é, no quadro de um pluralismo 
metodológico, o Direito é uma ciência tão legítima como as demais 
(REALE, 2002, p. 87-88, itálicos do autor). 

 

 É interessante notar, a partir dessas reflexões sobre o Direito ser ou não uma ciência, a 

existência de dois ângulos de visão: o de seu valor enquanto ciência ser colocado em xeque 
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por causa da referida confusão entre pesquisa e prática jurídica e o de os juízos de valor 

inerentes a essa prática afastarem o Direito dos postulados típicos do paradigma positivista, 

enquanto único paradigma possível de conferir natureza científica a certa forma de 

conhecimento. Paradoxalmente, é justamente por causa dessa herança positivista que o 

Direito, por vezes, é percebido como um campo hermético. A bem da verdade, “a experiência 

jurídica não é (não está aí, diante de nós, como uma pedra) nem tampouco deve ser (não deve 

ser como uma entidade angelical, ou um arquétipo transcedente) mas é e deve ser ao mesmo 

tempo, ou como costumamos sintetizar: é enquanto deve ser” (REALE, 2002, p. 86, itálicos 

do autor). Ademais, nem todas as ciências são como as naturais que, através de experimentos, 

conseguem realmente descobertas e inventos (Cf. SALOMON, 2004[1971], p. 258). Não cabe 

aqui, portanto, questionar se o Direito é ou não Ciência, sendo esta, por sinal, a mais antiga 

das Ciências. O Direito possui o seu objeto – o fenômeno ou experiência jurídica –, assim 

como seus métodos próprios de investigação. A esse respeito, pode-se dizer, que o campo 

jurídico se vale essencialmente da teoria da interpretação, isto é, da Hermenêutica. Com a 

criação do Código Civil, no contexto da Revolução Francesa, a Ciência do Direito passou a 

depender da interpretação da lei, surgindo, assim, a “Escola da Exegese”. Os usos e costumes 

eram relegados a segundo plano: 

 
O dever do jurista era ater-se ao texto, sem procurar soluções estranhas a ele. 
Lançaram-se, assim, as bases do que se costuma denominar Jurisprudência 
conceitual, por dar mais atenção aos preceitos jurídicos, esculpidos na lei, do 
que às estruturas sociais, aos campos de interesse aos quais aqueles 
conceitos se destinam (REALE, 2002, p. 278, itálico do autor). 

 

 Esse método tradicional, ou clássico, da Escola da Exegese, valeu-se do meio 

gramatical e da lógica interna (NADER, 2013, p. 281-286). O intérprete deveria captar a 

“vontade do legislador”, indagando, por vezes, “do exato sentido de um vocábulo ou do valor 

das proposições do ponto de vista sintático” e, concomitantemente, da posição que ocupava 

no conjunto do sistema: “Cada artigo de lei situa-se num capítulo ou num título e seu valor 

depende de sua colocação sistemática” (REALE, 2002, p. 279). No entanto, conforme ressalta 

Reale (2002, p. 281): 

 
As pretensões de “plenitude legal” da Escola de Exegese pareceram 
pretensiosas. A todo instante apareciam problemas de que os legisladores do 
Código Civil não haviam cogitado. Por mais que os intérpretes forcejassem 
em extrair dos textos uma solução para a vida, a vida sempre deixava um 
resto. Foi preciso, então, excogitar outras formas de adequação da lei à 
existência concreta. 
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 Assim, surge o Método Histórico-Evolutivo, em que o “intérprete não deveria ficar 

adstrito à vontade do legislador […] ao intérprete cabia cumprir fazer uma interpretação 

atualizadora [da Lei]” (NADER, 2013, p. 283, itálico do autor). Em outros termos, conforme 

posto por Reale (2002, p. 283-284), na teoria da interpretação histórico-evolutiva, “uma 

norma legal, uma vez emanada, desprende-se da pessoa do legislador”. Era preciso captar a 

“intenção possível do legislador, não no seu tempo, mas sim, na época em que se situa o 

intérprete”, sendo esta uma tese originalmente proposta pelo alemão Windscheid. No entanto, 

tendo a elasticidade do texto um limite, o ponto crítico desse método ou teoria se deu 

justamente quando “se conferia aos termos uma significação que, a rigor, não lhes 

correspondia”. 

 O caminho a ser trilhado, logo em seguida, foi o da libre recherche, ou seja, da livre 

pesquisa do Direito. Na Livre Investigação Científica do Direito, “aceitava-se que o intérprete 

deveria pesquisar a vontade do legislador”, mas, “quando houvesse lacuna, o intérprete 

deveria recorrer à analogia e aos costumes” (NADER, 2013, p. 283-284, itálico do autor). 

Esse movimento da libre recherche, inspirado na obra de François Gény “conciliava certas 

posições clássicas da Escola da Exegese com as necessidades do mundo contemporâneo” 

(REALE, 2002, p. 284). Contudo, a tese de Gény vai de encontro com a de Windscheid, posto 

que para ele não se tratava de descobrir a intenção possível do legislador, caso estivesse 

vivendo na atualidade. Para Gény, 

 
Não se deve deformar a lei, mas, ao contrário, reproduzir a intenção do 
legislador no momento de sua decisão. Uma vez verificado, porém, que a lei, 
na sua pureza originária, não corresponde mais aos fatos supervenientes, 
devemos ter a franqueza de reconhecer que existem lacunas na obra 
legislativa e procurar, por outros meios, supri-las. 
[…] Quando a lei, interpretada em toda a sua pureza originária, não permite 
uma solução, o juiz deve buscar nos costumes e na analogia os meios de 
resolver o caso concreto (REALE, 2002, p. 284). 

 

 Em um tal processo, deve-se valer, então, do trabalho científico, com base na 

observação dos fatos sociais: 

 
Não se trata, como estão vendo, de procurar uma regra jurídica já escrita que 
possa, por analogia, ser invocada, mas, ao contrário, de descobrir, através da 
investigação científica dos fatos sociais, a regra jurídica apropriada. Cada 
fenômeno social – diz Gény – já traz em si mesmo, no seu próprio 
desenvolvimento, a razão de ser de sua norma. O social, no seu bojo, contém 
em esboço a solução jurídica que lhe é própria. A regra de Direito não é algo 
de arbitrário, imposto pelo legislador, mas, ao contrário, algo que obedece a 
uma ratio juris, o que quer dizer à razão natural das cousas. A natureza das 
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cousas implica a apreciação de vários elementos, demográficos, econômicos, 
históricos, morais, religiosos etc. O jurista, quando a lacuna é evidente, 
transforma-se, dessa forma, em um pesquisador do Direito, para determinar 
a norma própria concernente ao caso concreto, de conformidade com a 
ordem geral dos fatos (REALE, 2002, p. 285, itálicos do autor). 

 

 No trabalho de interpretação segundo a concepção de Gény, as leis existentes eram 

tratadas como “balizas para o trabalho do jurista”; não cabia a este alterar-lhes o sentido 

fundamental. No entanto, na persecução de um Direito justo, passou-se a conferir ao juiz 

liberdade tal de interpretação a ponto de ter sido considerado nessa perspectiva do Direito 

Livre “como que legislador num pequenino domínio, o domínio do caso concreto” (REALE, 

2002, p. 289, itálico do autor). O que deu margem para o surgimento da Corrente do Direito 

Livre, a qual “esposou uma doutrina diametralmente oposta à da Exegese”, pois, conforme se 

pode depreender do trecho a seguir: 

 
[…] enquanto esta [Exegese] mantinha o intérprete inteiramente dominado 
pelo texto das leis, impedindo de adaptar os dispositivos às exigências 
modernas, com flagrante prejuízo para a justiça, a corrente do Direito Livre 
concedia ampla Liberdade ao intérprete na aplicação do Direito. A corrente 
denominou-se livre, porque assim deixava o intérprete em face da lei 
(NADER, 2013, p. 285, itálico do autor). 

 
 No entanto, conforme adverte Reale (2002, p. 293), a referida corrente foi vista com 
certa reserva: 
 

A Ciência do Direito contemporânea não se deixou seduzir pelo canto da 
sereia do Direito Livre, continuando, em linhas gerais, a preferir as 
imperfeições de um Direito predeterminado ao risco de um Direito 
determinável, em cada caso, pelo juiz. Prevaleceu, em suma, o valor da 
certeza, que é a irmã gêmea da segurança, muito embora não se exclua, de 
maneira absoluta, se possa recusar aplicação a uma lei caída em evidente 
desuso [...]. 
Mas, se a Hermenêutica Jurídica atual não consagra as teses extremadas do 
Direito Livre, desenvolve, de maneira mais orgânica, a compreensão 
histórico-evolutiva [da norma jurídica]. 

 
 Como visto, a doutrina ligada à compreensão histórico-evolutiva, embora limitada, 

procurava realizar um trabalho de atualização da lei. Ampliando essa visão, Reale (2002, p. 

294, itálicos do autor) considera o seguinte: 

 
É dessa dupla visão, retrospectiva e prospectiva da norma, que deve resultar 
o seu significado concreto, reconhecendo-se ao intérprete um papel positivo 
e criador no processo hermenêutico, o que se torna ainda mais relevante no 
caso de se constatar a existência de lacunas no sistema legal. 

 
 O trabalho de interpretação, portanto, torna-se ainda mais relevante quando se pensa que 
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ao juiz é vedada a possibilidade de deixar de sentenciar sob a alegação de que haja lacuna ou 

obscuridade na lei. Tanto o é que a legislação brasileira, em havendo lacuna na lei, prevê que 

se possa recorrer ao costume, à analogia e aos princípios gerais do direito, estes últimos 

essencialmente relacionados aos estudos comparados, por sinal outro método por vezes 

empregado em pesquisas na área em questão. No entanto, importa falar sobre o trabalho de 

interpretação aqui, pois, à semelhança do trabalho dos juízes ou, mais especificamente, dos 

doutrinadores, os acadêmicos de Direito, ao materializarem processos de pesquisa em seus 

trabalhos escritos, por vezes, também se valem de uma pluralidade metodológica, a fim de 

realizarem interpretações a partir da confrontação de leis, doutrinas, jurisprudências. Com 

relação aos métodos indutivo e dedutivo comumente consagrados pela Ciência, cabe ressaltar, 

conforme esclarece Reale (2002, p. 84, grifo do autor), que:  

 
Hoje em dia, não tem sentido o debate entre indutivistas e dedutivistas, pois 
a nossa época se caracteriza pelo pluralismo metodológico, não só porque 
indução e dedução se completam, na tarefa científica, como também por se 
reconhecer que cada setor ou camada do real exige o seu próprio e adequado 
instrumento de pesquisa. 

 

 Para se ter uma ideia de como esses métodos são empregados nesse campo, partindo do 

trabalho do legislador e do juiz, o autor explica que: 

 
[…] no momento da feitura ou elaboração das leis (momento nomogenético), 
a observação dos fatos se põe no início do conhecimento, de modo que a 
indução desempenha um papel relevante, embora não exclusivo. 
Efetivamente, o legislador, além dos fatos que pretende disciplinar, 
integrando-os no enunciado de uma nova lei, estuda e compara esse 
projeto de lei com as leis já em vigor, de tal modo que a indução e a 
dedução, assim como a análise e a síntese, se conjugam e se completam, 
como sístole e diástole do coração do conhecimento. 
Pois bem, elaborada e promulgada a lei, que, do ponto de vis-ta (sic) formal 
ou lógico, é uma “proposição ou um conjunto coordenado de proposições 
normativas”, o que prevalece é o processo dedutivo. Das leis ou preceitos 
legais vigentes inferem-se conseqüências disciplinadoras dos fatos 
sociais. A importância do processo dedutivo é tão grande que levou, durante 
muito tempo, ao equívoco de reduzir-se a aplicação do Direito ao uso de 
sucessivos silogismos. Foi cômodo, por exemplo, afirmar-se que uma 
sentença (isto é, o juízo editado pelo Juiz, numa demanda: notem a 
correlação esclarecedora entre juízo e juiz!) poderia ser reduzida a um 
silogismo, cuja premissa maior seria a lei; a premissa menor, os fatos; e a 
decisão constituiria a conclusão necessária. Na realidade assim não 
acontece. O ato de julgar não obedece a meras exigências lógico-formais, 
implicando sempre apreciações valorativas (axiológicas) dos fatos, e, não 
raro, um processo de interpretação da lei, aplicável ao caso, graças a um 
trabalho que é antes de “dedução amplificadora”. Muitas vezes para 
julgar uma ação, o juiz é levado, pela força geral e unitária do 
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ordenamento jurídico, a combinar preceitos legais distintos, chegando a 
conseqüências normativas que não se continham, à primeira vista, nas 
proposições por ele criadoramente aproximadas (REALE, 2002, 84-85, 
itálicos do autor; negritos nossos). 

 

 É claro que esse trabalho de “aproximar proposições criadoramente” não implica, 

necessariamente, ou, de fato, a criação de uma nova lei. Por outro lado, é justamente no 

processo de elaboração doutrinária em que uma postura criadora pode se fazer ainda mais 

presente, já que, como visto, muitos trabalhos doutrinários são frutos de trabalhos científicos, 

o que, por extensão, aplica-se aos TCC elaborados em nível de graduação, os quais contêm os 

genes dos modelos doutrinários. A ideia de genes é tomada aqui no sentido de os TCC, em 

geral, não tratarem das questões de Direito de maneira tão aprofundada quanto as teses (de 

doutoramento). Conforme mencionou-se mais acima, esta Ciência envolve uma tarefa 

“compreensivo-normativa”, ou, em outros termos, um trabalho de “compreesão estrutural”, 

uma vez que, além de ser lógico-formal, é também axiológico, ou seja, além de analisar os 

termos linguísticos no conjunto do sistema jurídico, o faz também de maneira valorativa. 

Acresce-se a isto o fato de esse trabalho valer-se também da arte da argumentação, por meio 

de uma dialética, porém, que vai além do esquema triádico de teses, antíteses e sínteses. Aqui 

cabe falar da “dialética de complementaridade”, a qual, diferentemente da dialética hegeliano-

marxista, não concebe a possibilidade de haver conciliação entre elementos contraditórios; ao 

contrário, concebe o processo histórico “como um processo aberto, no qual os fatores opostos 

se implicam e se complementam, sem jamais se reduzirem um ao outro”, reconhecendo, 

assim, “que a plena compreensão do Direito só é possível de maneira concreta e dinâmica, 

como dimensão que é da vida humana” (REALE, 2002, p. 90-91). Destarte, os processos 

interpretativos inerentes ao Direito são o reflexo da própria complexidade da vida humana 

com cujo aspecto social este campo jamais deixa de interagir: 

 
Entende-se, com razão, que essas pesquisas [dos métodos e teorias 
hermenêuticos], desde o início, se imbricam e se exigem reciprocamente, 
mesmo porque, desde Saussure50, não se tem mais uma compreensão 
analítica ou associativa da linguagem, a qual também só pode ser entendida 
de maneira estrutural, em correlação com as estruturas e mutações sociais 
(REALE, 2002, p. 291-292). 

                                                
50  Análises mais recentes, a partir dos manuscritos de Ferdinand de Saussure, têm promovido uma redescoberta 

dos postulados deste grande filósofo e pesquisador reunidos posteriormente por alguns de seus alunos na obra 
Cours de linguistique général, esta que é considerada como o marco inicial da Linguística como Ciência. 
Tais estudos apontam para a natureza discursiva da linguagem, de modo que, em nenhum momento o filósofo 
e pesquisador genebrino tenha deixado de reconhecer a natureza social da língua, embora, por questões 
metodológicas, tenha preferido, a princípio, dar ênfase à língua, e não à fala, consagrando-a enquanto objeto 
da Linguística. 
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 E, uma vez que direito e linguagem estão inescapavelmente associados, não é por outra 

via que não a da linguagem que se procura compreendê-lo, sobretudo, ao se fazer pesquisa. 

Aliás, “Dissociar o direito da linguagem será privá-lo de sua própria existência, porque, 

ontologicamente, ele é linguagem e somente linguagem” (PASSOS, 2001). Daí a relevância 

de se estabelecer um diálogo profícuo entre as ciências do Direito e da Linguística, sobretudo 

pela possibilidade de esta última conferir um olhar mais específico sobre a linguagem 

jurídica. Conforme sinalizado na introdução desta tese, o livro “Linguagem & Direito: os 

eixos temáticos”, organizado por pesquisadores membros da ALIDI, reforça a inter-relação 

entre esses campos do saber. Para se ter uma ideia, o livro encontra-se organizado em cinco 

partes, a saber, Parte I – Linguística Forense; Parte II – Discurso Jurídico; Parte III – Processo 

Judicial & Linguagem; Parte IV – Interação em Contextos Legais; e, Parte V – Criminologia 

Crítica. De maneira geral, os estudos se voltam para a compreensão da lide judicial como um 

todo, consubstanciados na linguagem que corporifica as ações humanas no campo jurídico e, 

mais precisamente, por meio dos gêneros que circulam neste campo, quer orais quer escritos, 

que fazem parte do letramento jurídico. A Linguística Forense, por exemplo, à semelhança do 

que fazem a Psicologia e a Psicanálise, prestam grande auxílio ao Direito, com suas 

investigações. Conforme consta da página principal do site Linguística Forense, coordenado 

pelo professor Rui Souza-Silva: 

 
A linguística forense é a área da linguística aplicada que se dedica ao estudo 
da linguagem em contextos forenses, entendendo-se por contextos forenses, 
lato sensu, todas as situações de interação entre a linguagem e o sistema 
jurídico, judiciário e ético, e não stricto sensu, como a linguagem na sua 
interacção com o sistema judicial. 
A linguística forense encontra-se, assim, estruturada em várias áreas, que 
vão desde a linguística como auxílio à investigação policial até à linguagem 
da lei, passando pela linguagem dos tribunais, pela linguagem utilizada em 
contextos policiais, pelo multilinguismo e pelos direitos linguísticos, não 
esquecendo a linguagem como prova. 

 

 Assim que há casos como o de Ted Kaczynski, ou mais conhecido como Unabomber, 

“condenado por envio de cartas armadilhadas baseado em provas linguísticas”, e, 

inversamente, casos como o de Derek Bentley, “condenado à morte por enforcamento e 

ilibado postumamente com base em provas linguísticas” (LINGUÍSTICA FORENSE, 2016). 

Outro aspecto significativo a ser levado em consideração ao se fazer pesquisa diz respeito à 

relação que se estabelece entre teorias e práticas. A esse respeito, conforme aludida na 

introdução, é sintomática a obra “Linguagem e Direito: perspectivas teóricas e práticas”, 

organizada por Rosalice Pinto, Ana Lúcia Tinoco Cabral e Maria das Graças Soares 
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Rodrigues. É o que se pode depreender inclusive da resenha constante da quarta capa dessa 

obra: 

 
Como Direito e Ciências da Linguagem podem dialogar? Pesquisadores das 
duas áreas abordam desde a petição inicial à sentença final mostrando 
diferentes facetas desse diálogo. Por meio de uma abordagem pragmática, 
discursiva, textual, enunciativa e linguística, os autores analisam a relação 
entre Direito e Linguagem em quatro perspectivas: a linguagem no e para o 
Direito, a linguagem em interações no contexto jurídico, a linguagem em 
documentos jurídicos e a linguagem no ensino da prática jurídica (PINTO; 
CABRAL; RODRIGUES, 2016). 

 

 Esta última perspectiva, a saber, a do ensino, é, certamente, uma das searas a ser ainda 

mais profundamente investigada nessa interface entre Direito e Linguística. Por vezes, os 

estudos envolvendo ensino enfatizam a compreensão de um ou outro gênero jurídico 

comumente utilizado na prática do operador de Direito. Lança-se, no entanto, nestas linhas, a 

ideia de um estudo que procure compreender a prática do professor de Direito, o qual, 

justamente, lida com questões de ensino da prática jurídica. Não é o objetivo desta tese, 

porém, um tal estudo voltado para compreender a didática do professor só tenderia a 

dinamizar o ensino da prática jurídica. Daí o ensino em Direito ser de fato um campo ainda a 

ser bastante explorado. 

 Com relação ao fato de esse ensino, por vezes, ser voltado para a compreensão de 

gêneros jurídicos, em particular, da Petição Inicial, a tese “O sujeito na relação com o outro 

por meio da escrita: a apropriação de modos de dizer para inserção profissional na esfera 

jurídica”, de Simone Lesnhak (2014), sob a orientação de Mary Elizabeth Cerutti-Rizzatti, 

envolvendo a formação acadêmica de estudantes de Direito em estágio curricular no Núcleo 

de Práticas Jurídicas da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, Campus São 

Bento do Sul, em Santa Catarina, é reveladora quanto a essa questão: 

 
Os resultados, obtidos por meio da geração de dados nesse período, indiciam 
o gênero petição como preponderante na interação das estudantes 
participantes de pesquisa com membros da esfera jurídica. Os textos 
produzidos nesse gênero configuravam-se, inicialmente em uma visível 
replicação de modelos arquivados no Núcleo, sendo evocadas as leis e as 
jurisprudências como principais fontes do Direito; ao final do processo, tal 
replicação começa a abrir espaços para o efetivo reportar do discurso de 
outrem a partir dessas mesmas fontes. Em razão da abordagem restrita a esse 
gênero da esfera jurídica, os resultados do estudo sinalizam para a 
necessidade de interação dos estudantes com outros gêneros do discurso da 
esfera do Direito a fim de facultar-lhes condições de efetiva inserção nessa 
esfera no que respeita aos modos de dizer. [...] Os dados indiciam a 
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necessidade de abrangência de outras áreas nas atividades profissionais 
planejadas no Núcleo, assim como a importância de os estudantes 
participarem de eventos de letramento externos à universidade, em 
instituições jurídicas em que podem experienciar a natureza mais ampla das 
relações, interagindo com outros participantes em eventos de outra ordem, de 
modo a vivenciar em maior amplitude os modos de dizer e os modos de fazer 
da esfera jurídica (LESNHAK, 2014, p. 11-12, itálicos da autora). 

 

 Depreende-se de tudo o que foi exposto acima a estreita relação entre teorias, métodos e 

linguagem. Contudo, pergunta-se em que medida os métodos apresentados mais acima podem 

ser tomados como métodos de pesquisa científica ou se não seriam eles tão somente métodos 

utilizados por operadores do Direito em sua prática jurídica. Conforme mencionado, há 

métodos de abordagem já consagrados pela ciência, a exemplo dos métodos dedutivo, 

indutivo, dialético, estes possíveis de serem empregados em diferentes campos do 

conhecimento. Por outro lado, cada campo possui um modo diferente de contruir 

conhecimento e, certamente, o método hermenêutico tem a sua relevância no campo jurídico 

quando se pensa na Ciência do Direito enquanto ciência do Direito Positivo, isto é, um 

método voltado para a interpretação da lei, tendo em vista a sua aplicação. Em outros termos, 

é preciso atentar-se para a existência de uma linha tênue entre métodos de interpretação da lei 

e métodos científicos, a exemplo dos métodos comumente abordados em disciplinas de 

metodologia da pesquisa e/ou do trabalho científico, uma vez que, no Direito, muito embora 

sejam utilizados métodos comuns a diferentes campos (indutivo, dedutivo, hipotético-

dedutivo, entre outros), a interpretação é método por excelência. Nesse caso, um pesquisador 

jurídico pode valer-se do método hermenêutico sendo este um dentre tantos outros métodos 

possíveis para execução de sua pesquisa. Evidentemente que a escolha deste ou de qualquer 

outro método dependerá da natureza de sua pesquisa, assim como dos objetivos a serem 

alcançados. 

 A esse respeito cabe mencionar o que dizem as pesquisadoras Miracy Barbosa de Sousa 

Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias, para as quais as metodologias de pesquisa estão 

infimamente ligadas a questões de inter-relação entre ramos do Direito assim como entre o 

Direito e outros campos do saber. Em seu livro “(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e 

prática”, publicado em 2010, as autoras apresentam a ideia de que as pesquisas no campo 

jurídico podem ser realizadas a partir de dois grandes viéses teórico-metodológicos, a saber, o 

jurídico-dogmático e o jurídico-sociológico, modelo este sintetizado a partir das propostas de 

Herrera (1998) e Witker (1985). Explicam que, apesar das grandes mudanças sociais 

presenciadas desde a revolução industrial no Brasil, a metamorfose por que passou o Direito e 
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suas instituições continua sendo ignorada. E aqui vale relembrar as considerações feitas por 

Nobre (2009) acerca do isolamento do Direito em relação a outras disciplinas das ciências 

humanas e do tipo de interdisciplinaridade realizada entre o campo jurídico e outros campos 

do saber. Na concepção das autoras, “Confunde-se a elaboração de uma dissertação ou tese 

com a redação de projetos de lei pretensamente capazes de resolver problemas 

socioeconômicos cujo alcance e implicações ainda nem sequer são conhecidos” (GUSTIN; 

DIAS, 2010, p. vi). Daí que, ao simplificarem as propostas dos autores supracitados, as 

autoras chegam a levantar também algumas questões por elas consideradas como “essenciais 

para a revitalização do ensino do Direito e do próprio pensamento jurídico”, as quais sendo 

apenas alguns exemplos ensejariam a realização de pesquisas jurídicas, tomando-se como 

parâmetro as duas vertentes mencionadas. 

 Na vertente jurídico-dogmática, as pesquisas são alinhadas de modo a considerar o 

Direito com auto-suficiência metodológica e a trabalhar com os elementos internos ao 

ordenamento jurídico, desenvolvendo-se, portanto, “investigações com vistas à compreensão 

das relações normativas nos vários campos do Direito e com a avaliação das estruturas 

interiores do ordenamento jurídico”. Em outros termos, essas pesquisas ressaltam “a noção de 

eficiência das relações entre os institutos jurídicos, restringindo a análise do discurso 

normativo aos limites do ordenamento” (GUSTIN; DIAS, 2010, p. 21). Na vertente jurídico-

sociológica, por seu turno, conforme o próprio termo indica, as pesquisas são voltadas para a 

compreensão do fenômeno jurídico no ambiente social mais amplo. Nos termos das autoras: 

 
Analisa[-se] o Direito como variável dependente da sociedade e trabalha[-se] 
com as noções de eficiência, eficácia e de efetividade das relações 
direito/sociedade. Preocupa-se com a facticidade do Direito e com as 
relações contraditórias que o próprio Direito estabelece com os demais 
campos: sociocultural, político e antropológico” (GUSTIN; DIAS, 2010, p. 
22).  

 

 A distinção entre essas duas vertentes é esclarecida pelas autoras conforme a seguir: 

 
Enquanto a vertente anterior preocupa-se prioritariamente, mas não apenas, 
com a noção de eficiência, esta segunda, a partir do sentido de eficácia, 
estuda a realização concreta de objetivos propostos pela lei, por 
regulamentos de todas as ordens e de políticas públicas ou sociais. A análise 
de efetividade que essa vertente também faz, cumpre o mesmo papel da 
eficácia, complementando-o com a análise de demandas e de necessidades 
sociais e de sua adequação aos institutos jurídicos, sociais e políticos. 
(GUSTIN; DIAS, 2010, p. 22). 
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 Ressalte-se que ambas as vertentes podem abraçar pesquisas de campo ou de cunho 

mais teórico. Assim como os pesquisadores situados em uma dessas vertentes podem se valer 

dos diferentes métodos de raciocínio consagrados pela ciência, a exemplo dos métodos 

dedutivo, indutivo, indutivo-dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético, para realizarem suas 

pesquisas no campo jurídico (Cf. GUSTIN; DIAS, p. 22-25). Em verdade, muitos dos 

métodos empregados no campo jurídico dizem respeito a métodos empregados nas ciências 

sociais aplicadas como um todo. Por essa razão, as autoras também chegam a apresentar, a 

partir de Witker (1985), uma reformulação dos tipos genéricos de investigações no campo do 

Direito, evidentemente, levando-se em conta a sua possibilidade de realização nas duas 

vertentes explicadas acima. 

 De um modo mais preciso, então, as investigações no campo jurídico corresponderiam 

aos cinco seguintes tipos genéricos: histórico-jurídico, jurídico-exploratório, jurídico-

comparativo, jurídico-compreensivo ou jurídico-interpretativo e jurídico-prospectivo (Cf. 

GUSTIN; DIAS, 2010, p. 25-29). Em termos de pesquisa científica, o método de 

interpretação corresponderia, nessa proposta, a um dos tipos de investigação possíveis de 

serem realizados no campo em questão. As autoras acrescentam ainda que “raras 

investigações serão unidisciplinares ou monodisciplinares (ou seja, pertencentes a um único 

setor do conhecimento), dada à inadequação desse tipo de pesquisa às novas metodologias e à 

complexidade dos tempos atuais” (GUSTIN; DIAS, 2010, p. 86, grifo das autoras). 

 Para as autoras, as pesquisas jurídicas podem se constituir como sendo multi (ou pluri), 

inter ou transdisciplinares. No primeiro caso, “As disciplinas (conexas ou não) ou os setores 

diferentes de determinado campo de conhecimento [...] permanecem separadas e com 

identidades próprias (conteúdos e paradigmas diversos)” (GUSTIN; DIAS, 2010, p. 86). No 

polo oposto, têm-se as pesquisas transdisciplinares, as quais “não apresenta[m] qualquer 

fragmentação entre disciplinas ou setores de conhecimento, porque ao final da investigação 

produzir-se-á uma teoria única” (GUSTIN; DIAS, 2010, p. 87). No polo intermediário, tem-se 

o tipo de pesquisa interdisciplinar, caracterizada por uma “coordenação de conteúdos 

pertencentes a disciplinas diferenciadas (no próprio campo do Direito ou em campos 

conexos)” (GUSTIN; DIAS, 2010, p. 86, grifo das autoras). Com relação a esse tipo de 

pesquisa, as autoras esclarecem que: 

 
[...] partes das disciplinas permanecem coordenadas programaticamente, há 
uma união real de conteúdo, uma articulação que permite desvendar o objeto 
da pesquisa em todas as suas características plurais. Quando se trata, por 
exemplo, “da psicanálise no direito de família” se estará realizando uma 
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interação desses conteúdos e não apenas uma “articulação” argumentativa; 
da mesma forma como Habermas (1987) realiza estudos interdisciplinares 
que combinam a sociologia jurídica, a ciência política, o direito 
constitucional e a linguística, entre outras, nos seus estudos sobre 
“Facticidade e Validade”. Importa compreender que na interdisciplinaridade 
é o próprio objeto de estudo que exige a coordenação com as outras 
disciplinas ou partes de seus conteúdos teóricos (GUSTIN; DIAS, 2010, p. 
86).  

    

 Essas reflexões tornam-se relevantes na medida em que se procura nesta tese evidenciar 

o aspecto interdisciplinar bastante presente nos TCC de Direito em nível de graduação. 

Convém esclarecer que a proposta das autoras supracitadas é uma dentre tantas outras 

possíveis de serem consideradas para se compreender como a pesquisa no campo do Direito é 

realizada ou, mais amplamente, como o conhecimento, quer jurídico quer científico, é 

construído nesse campo. A escolha que se faz aqui em trazer essa proposta se dá pelo fato de 

ela se alinhar ao paradigma da razão comunicacional, conforme proposta por Habermas e que 

será abordada mais adiante. Nesta visão, à linguagem é dado um papel de destaque, uma vez 

que ela é fundadora dos processos mentais e, portanto, intersubjetivos por que o homem 

produz o conhecimento. Aliás, a linguagem, ou mais especificamente a língua, sempre fez 

parte das reflexões sobre o que de fato seja o direito. Termo este tão abrangente que, a 

depender da concepção que se tomasse poderia, e ainda pode ser visto, por diferenciados 

prismas. 

 A esse respeito, Ferraz Junior (2003[1988], p. 34-39) remonta uma longa tradição 

cultural ocidental, desde uma concepção de língua atrelada à essência das coisas até uma 

concepção de língua em que esta é vista como uma abstração, uma convenção, “um sistema 

de signos, cuja relação com a realidade é estabelecida arbitrariamente pelos homens” 

(FERRAZ JUNIOR, 2003[1988], p. 35-36). Na concepção do autor:  

 
Os autores jurídicos, em sua maioria, têm uma visão conservadora da teoria 
da língua, sustentando, em geral, no que se refere aos objetos jurídicos, a 
possibilidade de definições reais, isto é, a idéia (sic) de que a definição de 
um termo deve refletir, por palavras, a coisa referida (FERRAZ JUNIOR, 
itálico do autor, 2003[1988], p. 35). 

 

 Para aqueles que consideram a arbitrariedade da língua, o autor esclarece que, 

 
O que deve ser levado em conta é o uso (social ou técnico) dos conceitos, 
que podem variar de comunidade para comunidade. Desse modo a 
caracterização de um conceito desloca-se da pretensão de se buscar a 
natureza ou essência de alguma coisa (que é mesa?) para a investigação 
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sobre os critérios vigentes no uso comum para usar uma palavra (como se 
emprega “mesa”?). Se nos atemos ao uso, toda e qualquer definição é 
nominal (e não real), isto é, definir um conceito não é a mesma coisa que 
descrever uma realidade, pois a descrição da realidade depende de como 
definimos o conceito e não o contrário. Ou seja, a descrição da realidade 
varia conforme os usos conceituais. Se, no uso corrente da língua 
portuguesa, definimos “mesa” como um objeto feito de material sólido, a 
certa altura do chão, que serve para pôr coisas em cima (a mesa de madeira, 
de quatro pernas), a descrição da realidade será uma. Se definimos como um 
objeto abstrato, referente à qualidade da comida que se serve (a boa mesa 
satisfaz os convidados), então a descrição será outra. 
[...] A “essência” de “mesa” não está nem nas coisas nem na própria palavra. 
Na verdade, “essência” é apenas, ela própria, uma palavra que ganha sentido 
num contexto lingüístico (sic): depende de seu uso. Para os 
convencionalistas só há um dado irrecusável: os homens comunicam-se, 
quer queiram quer não (é impossível não se comunicar, pois não se 
comunicar é comunicar que não se comunica) (FERRAZ JUNIOR, 
2003[1988], itálicos do autor, p. 36). 

 

 Acrescente-se a isso o fato de “ser muito difícil, senão impossível, no plano da prática 

jurídica, uma definição neutra, em que a carga emotiva tivesse sido totalmente eliminada.”. 

Conforme assevera o autor: “Como a língua é um fenômeno comunicativo, mesmo que 

tentássemos uma tal definição (como a procurou Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito), a 

discussão teórica acabaria por restabelecer aquela carga em que pese a intenção de seu 

proponente” (FERRAZ JUNIOR, 2003[1988], p. 38, itálico do autor). No entanto, essa 

intenção do autor, por vezes, reverbera uma prática social, a qual nem sempre atinge a 

finalidade pretendida. Tome-se como exemplo o uso excessivo de linguagem técnica no 

campo jurídico, o qual é tratado pelo termo “juridiquês”. Ao elaborar os gêneros jurídicos, 

operadores do direito tendem a se valer de termos técnicos, dentre eles termos ou expressões 

latinas, por vezes, desnecessários e, até mesmo, complicadores do entendimento entre as 

partes envolvidas em algum processo jurídico51. 

 Em seu estudo envolvendo análise de gêneros acadêmicos e profissionais, em contexto 

de ensino de língua inglesa como língua específica (ESP), Bathia (1993) apresenta 

questionamentos pertinentes acerca da linguagem jurídica. No que diz respeito aos gêneros 

jurídicos, o autor detém-se na análise do texto legal e dos casos legais, por serem estes 

gêneros complementares: em uma ponta encontram-se as disposições legais que devem ser 

aplicadas aos casos concretos, na outra ponta, os casos jurídicos, que são compreendidos 

dentro da lógica das disposições legais (Cf. BATHIA, 1993, p. 175; 180). 

 Como o próprio termo indica, os casos legais não são meras narrativas. Em um contexto 

                                                
51  Segundo o professor de Direito Robson Antão (CCJ/UFPB), pode-se dizer que na UFPB há uma tendência 

para a simplificação da linguagem jurídica. 
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acadêmico, por exemplo, o estudante de Direito deve ser levado “a apreciar quais fatos dos 

casos são legalmente materiais [relevantes] e distinguí-los de todos aqueles que são 

legalmente imateriais, se uma decisão anterior ou uma regra legal é relevante, se um caso 

particular é distinguível de outro, e deduzir a ratio decidendi52 do caso” (BATHIA, 1993, 176, 

itálico do autor; tradução nossa)53. 

 O estudo do autor é relevante na medida em que procura tecer considerações sobre a 

linguagem jurídica sem que para isso o professor de ESP tenha de abrir mão de textos 

autênticos (Cf. BATHIA, 1993, p. 180-181), ou seja, dos gêneros que circulam na esfera 

jurídica. Dada a complexidade das disposições legais, muitos professores de ESP acabam se 

detendo nas discussões de casos legais ou de outros gêneros mais simples em relação aos 

textos da lei. Certamente não é o que ocorre em língua materna, em que o ensino de Direito 

não costuma prescindir da abordagem das leis.  

 No entanto, independentemente do contexto, quer de língua materna ou não, o seu 

estudo também chama a atenção para uma necessária simplificação dos textos jurídicos, tanto 

para os estudantes de Direito quanto para o público em geral. A esse respeito, o autor assim 

explica, in verbis: 

 

A exigência de linguagem simples é vista pela comunidade especializada 
como irrealista, enquanto a tendência contínua, na redação legislativa, de 
manter a precisão e a certeza do efeito legal é vista pelos membros dos 
grupos reformistas como irracional. O resultado inevitável tem sido um 
ritmo lento e bastante doloroso de reforma da linguagem nas últimas 
décadas. O fato é que as reformas radicais sugeridas pela campanha para 
uma linguagem simples são vistas como demandas que equivalem a 
transgressões da integridade genérica de toda a tradição na escrita legislativa. 
Parece haver duas possibilidades abertas às partes envolvidas. Uma delas é 
usar dispositivos de facilitação para tornar a legislação mais facilmente 
acessível a um público de especialistas mais amplo sem, de forma séria, 
neutralizar a integridade genérica das declarações legislativas. A outra 
possibilidade é criar versões populares desses documentos em linguagem 
simples para um público leigo, de modo que possamos ter duas versões 
diferentes para dois conjuntos muito diferentes de leitores: um autêntico e 
oficial que tem sido ‘facilitado’ de vários modos, para uso especializado; e 

                                                
52  Trata-se da “razão para decisão”. O autor assim explica o termo: “A parte do caso que se diz possuir 

autoridade é conhecida como ratio decidendi, que Glanville Williams, um distinto escritor legal, define como 
‘os fatos relevantes do caso mais a decisão sobre esses fatos’ (Williams, 1982:67)” (BATHIA, 1993, p. 175, 
itálico do autor; tradução nossa). The part of the case that is said to possess authority is known as the ratio 
decidendi, which Glanville Williams, a distinguished legal writer, defines as ‘the material facts of the case 
plus the decision thereon’ (Williams, 1982:67)” (BATHIA, 1993, p. 175, itálico do autor). 

53  Therefore, a major concern of law students when reading legal cases is not simply to understand them as 
stories and then to answer comprehension questions on them, but to appreciate which fatcs of the case are 
legally material and distingueshed them from those that are legally immaterial, whether an earlier decision or 
a rule of law is relevant, whether a particular case is distinguishable from another, and to deduce the ratio 
decidendi of the case (BATHIA, 1993, p. 176, itálico do autor).	



118 
 

outro popular para o público leigo, para informação e educação (BATHIA, 
1993, p. 208-209, negrito do autor; tradução nossa)54. 

  

 Não se trata de simplificar a linguagem jurídica em si, mas de tornar acessíveis os 

conteúdos dos textos jurídicos, levando-se em conta diferentes públicos-alvos. Conforme 

Bathia (1993, p. 218, tradução nossa) esclarece: 

 
O principal impulso dos documentos com linguagem simples tem sido a 
pressão para a reforma da linguagem em benefício dos cidadãos comuns. Os 
cidadãos, que devem respeitar a legislação, têm o direito de entender as leis 
que governam suas atividades diárias. Infelizmente, no entanto, as leis são 
ininteligíveis para uma grande parte das pessoas que devem respeitá-las. De 
fato, devemos perceber que os documentos legislativos são escritos para dois 
públicos muito diferentes, e que têm diferentes propósitos comunicativos. Os 
especialistas, que incluem advogados, juízes, oficiais executivos do governo, 
precisam ser capazes de entender e interpretar as leis para negociar e 
implementar a justiça. Os cidadãos comuns, por outro lado, precisam estar 
conscientes das leis para poderem evitar violá-las. Nas ciências, há uma 
tradição já bem estabelecida voltada para produzir duas versões diferentes de 
resultados científicos, uma para os pares cientistas e outra para o consumo 
popular por entusiastas da ciência. Uma tradição um tanto semelhante 
também tem de ser firmemente estabelecida no quadro legislativo55. 

 

 Na base desse questionamento todo envolvendo a linguagem jurídica, portanto, 

encontra-se algo ainda mais fundamental, a saber, o acesso à justiça. É claro que certas 

expressões não devem ser negligenciadas no campo jurídico; referem-se a jargões essenciais 

que constituem a linguagem jurídica. O problema reside no uso excessivo dessas expressões e, 

                                                
54  The demand for plain language is seen by the specialist community as unrealistic, whereas the continued 

trend, in legislative drafting, to maintain precision and certainty of legal effect is seen by the members of the 
reformist groups as unreasonable. The inevitable result has been a slow and rather painful pace of language 
reform in the past few decades. The fact is that radical reforms suggested by the plain-language campaign are 
seen as demands which amount to transgression of the generic integrity of the whole tradition in legislative 
writing. There seem to be two possibilities open to the concerned parties. One is to use [...] easification 
devices to make legislation more easily accessible to a larger specialist audience without, in any serious 
manner, neutralizing the generic integrity of legislative statements. The other possiblity is to create popular 
versions of these documents in plain language for a lay audience, so that we may have two different versions 
for two very different sets of readership: an authentic and authoritative one which has been ‘easified’ in a 
number of ways, for specialist use; and another popular one for the lay audience, for information and 
education (BATHIA, 1993, p. 208-209, negrito do autor). 

55  The main thrust of plain-language documents has been to press for language reform for the benefit of 
ordinary citizens. The citizens, who are supposed to abide by legislation, have a right to understand the laws 
which govern their daily activities. Unfortunately, however, laws are unintelligible to a large section of the 
people who are supposed to abide by them. As a matter of fact, we must realize that legislative documents are 
written for two very different audiences, and that they have different communicative purposes. The 
specialists, who include lawyers, judges, government executive officers, need to be able to understand and 
interpret laws in order to negociate and implement justice. Ordinary citizens, on the other hand, need to be 
aware of laws in order to be able to avoid violating them. In the sciences, there is a fairly well-stablished 
tradition to produce two different versions of scientific reports, one for fellow scientists and the other for 
popular consumption by science enthusiasts. A somewhat similar tradition needs to be firmly established in 
the legislative setting as well (BATHIA, 1993, p. 218). 
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mais que isso, em seu emprego inadequado, demonstrando, assim, a falta de compreensão e 

despreparo por parte de certos operadores do Direito, o que torna ainda mais urgente refletir 

sobre as intenções do juridiquês. Recentemente, no Rio Grande do Sul, um juiz inovou ao 

emitir uma sentença valendo-se de uma linguagem mais simples, com o fito de provocar o 

debate acerca dos usos de expressões e maneiras de elaborar textos jurídicos (Cf. TRUDA, 

2015). Conforme relata o jornalista: 

 
Uma decisão judicial determinando a indenização de um pedreiro que sofreu 
um acidente de trabalho em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto 
Alegre, chamou a atenção pela linguagem. Para facilitar o entendimento da 
sentença, o então juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRT4), 
João Batista de Matos Danda, usou a linguagem coloquial, deixando de lado 
os jargões próprios do chamado “juridiquês”. 

 

 Nos termos do juiz: “Cada ramo da atividade humana tem sua peculiaridade e 

linguagem, como a medicina e o marketing. O direito não escapa disso. A ideia foi fazer um 

texto de fácil compreensão”. Em outra reportagem divulgada pelo Jornal Nacional (JN), em 

22 de dezembro de 2015, à esteira das discussões envolvendo a unificação da Língua 

Portuguesa [Novo Acordo Ortográfico] e das barreiras que tal unificação tem enfrentado no 

âmbito legal, há operadores do Direito que têm chamado a atenção para a busca de um 

equilíbrio ao se utilizar jargões jurídicos. Conforme demonstrado na matéria e reproduzido a 

seguir: 

 

A linguagem rebuscada, usada em tribunais e que pouca gente entende, tem 
nome: é o juridiquês. A equipe do JN acompanhou a aula do desembargador 
Wagner Cinelli para funcionários do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
profissionais do direito. Na aula eles aprendem exatamente o contrário: a 
usar uma linguagem simples. 
O desembargador explica que o juridiquês é diferente da linguagem técnica. 
Alguns recursos e figuras jurídicas têm nomes complicados mesmo, e isso 
não deve mudar. 
“O ‘agravo de instrumento’ é uma coisa que o homem do povo vai saber? 
Provavelmente não, mas a gente sabe que é o nome de um recurso, que é o 
recurso que ataca a decisão do juiz”, diz Wagner Cinelli, desembargador. 
Mas ele ensina que o floreio excessivo, o uso de expressões antigas, algumas 
em latim, não melhoram o conteúdo de uma decisão (G1JN, 2015). 

 

 Essa busca pela simplificação da linguagem jurídica tem sido o mote para a realização 

de projetos universitários tendo como finalidade maior o acesso à Justiça. É o que pode ser 

conferido, por exemplo, na reportagem “Alunos de direito da Ufac traduzem ‘juridiquês’ 

através de projeto social” realizada pela jornalista Quésia Melo com alunos do curso de 



120 
 

Direito da UFAC, no Acre. Conforme conta um dos alunos entrevistados: 

 
No ano passado, iniciamos as pesquisas para saber como as pessoas tinham 
acesso ao direito. Os bairros escolhidos são muito carentes e o Estado é um 
pouco ausente nesses locais. Fizemos um diagnóstico nos bairros para saber 
se as pessoas têm acesso a esses serviços públicos. Perguntamos onde iriam 
para contratar um advogado e muitas delas nem mesmo sabiam que tinham 
direito a um defensor público (Cf. MELO, 2015). 

  

 Apesar da disposição desses alunos em orientarem a população quanto aos seus direitos, 

o que se percebe, na matéria, é não apenas a falta de conhecimento, mas de interesse por parte 

da população na busca por obtenção de esclarecimentos acerca desses direitos. Esse é sem 

dúvida um retrato social em cujo pano de fundo se encontra a desilusão de um povo que, 

descrente de mudanças, ainda não conquistou a plenitude de sua cidadania. A esse respeito, 

outro grupo da mesma instituição, mais recentemente, tem promovido um debate contra o 

chamado “ativismo de sofá”, despertando, assim, a consciência política nas pessoas. 

Conforme ressaltado na matéria publicada em junho de 2016 e também elaborada pela 

jornalista Quésia Melo: 

 
Tentar mudar o que incomoda sentado em frente do computador é fácil, 
difícil é ver algum resultado prático disso. E é justamente contra o chamado 
‘ativismo de sofá’, que um grupo de amigos de Rio Branco decidiu criar o 
movimento Geração Atitude, que traz como lema “eu apoio, sem nada em 
troca”. 
Dizendo não ter ligação política com nenhum partido, [...] dois dos 
idealizadores do movimento, explicam que o objetivo é informar as pessoas 
sobre seus direitos e deveres, principalmente, os políticos. Dessa forma os 
eleitores vão saber como e de quem cobrar melhorias no serviço público (Cf. 
MELO, 2016). 

 

 Os projetos supramencionados estão mais diretamente relacionados ao ativismo 

político; porém, na base desse ativismo, há questões relevantes de linguagem a serem 

refletidas. Certamente que essa consciência política encontra entraves nas ações perpetradas 

pelos próprios operadores do Direito quando estes não demonstram o devido cuidado com a 

língua instrumento de seu trabalho ao agirem em nome de alguém que neles confie e dependa 

para vencer certa causa. Há até mesmo quem “brinque” com a linguagem jurídica, de modo a 

obter êxito de maneira inusitada. Um caso famoso na Paraíba é o que envolveu o então 

advogado e político Ronaldo Cunha Lima, caso este retomado por Maria das Vitórias Nunes 

Silva Lourenço, em 2008, em sua dissertação de mestrado. Conforme relata a autora: 
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Pessoas que faziam uma serenata foram presas por prática de contravenção: 
perturbação do sossego alheio; liberadas no dia seguinte. Ronaldo Cunha 
Lima, advogado e político, com veio poético, informado do acontecido, 
produziu uma petição ao Juiz da Comarca, usando versos. Nela, requeria a 
liberação do violão, que continuara sob custódia da autoridade policial. Tal 
peça jurídica ficou conhecida por Habeas Pinho, numa clara analogia ao 
instituto jurídico do Hábeas Corpus (LOURENÇO, 2008, p. 50, itálicos da 
autora). 

 

 Por um lado, a petição inicial elaborada pelo referido advogado demonstra o que pode 

ser tratado pelo termo “intergenericidade” (MARCUSCHI, 2007; 2008). Ou seja, um gênero 

textual pode conter formatos típicos de outros gêneros conquanto prevaleça a sua função. No 

caso em tela, mesmo se valendo do formato tipicamente utilizado em gêneros poéticos, ou 

seja, por meio de versos, prevaleceu-se, no texto elaborado por Ronaldo Cunha Lima, a 

função do gênero petição inicial, a saber, a de iniciar um processo jurídico por meio de um 

pedido que motive tal abertura processual, a que foi prontamente respondida pelo juiz, cuja 

resposta foi dada igualmente por meio de versos. Por outro lado, essa “quebra” da 

convencionalidade, do atingir objetivos de maneiras inesperadas e até mesmo inovadoras, 

demonstram a pluralidade inerente à língua e, nesse caso, à linguagem jurídica, a despeito de 

muitos considerarem o campo hermético. Essa façanha também foi empregada por outro 

advogado, dessa vez, no Tocantins, ao qual o juiz respondeu por meio de uma decisão que 

mesclou versos e a linguagem em prosa. Conforme demonstrado na matéria: 

 

O caso trata sobre a disputa judicial de cobrança de seguro, entre um 
motociclista que mora em Palmas e que ficou inválido de forma permanente 
após sofrer um acidente no município de Pugmil. A seguradora ajuizou uma 
ação conhecida como exceção de competência, defendendo que a cobrança 
ajuizada pelo motociclista não poderia tramitar na Comarca de Palmas e, 
sim, na de Paraíso do Tocantins, que abrange Pugmil (G1, 2015). 

 

 A decisão do juiz foi favorável ao advogado, por conseguinte, ao motociclista que, 

tendo sofrido um grave acidente, certamente enfrentaria muito menos dificuldade para 

acompanhar o processo caso este fosse realizado no local onde mora. Casos como este 

demonstram que, apesar de a Justiça ser “cega”, ela não é insensível. Tal sensibilidade é 

extensível a todos aqueles que buscam ampliar o conhecimento jurídico. Desta feita, as 

questões de direito podem ser compreendidas sob dois prismas ou enfoques diferenciados, a 

saber, o enfoque zetético e o enfoque dogmático (FERRAZ JUNIOR, 2003[1988], p. 39-51). 

 Toca-se nessa questão, levando-se em consideração o valor que esses enfoques podem 

conferir às diferentes pesquisas envolvendo o fenômeno jurídico. Em primeiro lugar, é preciso 
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compreender que, do ponto de vista de uma concepção convencionalista da língua, a 

comunicação que se estabelece no campo jurídico não possui tão somente um sentido 

informativo, mas também diretivo, uma vez que “a língua é utilizada para dirigir o 

comportamento de alguém, induzindo-o a adotar uma ação”. Em outros termos, a zetética 

acentua o aspecto “pergunta”, enquanto que a dogmática, o aspecto “resposta” (Cf. FERRAZ 

JUNIOR, 2003[1988], p. 39-40). O autor assim esclarece o sentido dos dois enfoques: 

 
[...] Zetética vem de zetein, que significa perquirir, dogmática vem de 
dokein, que significa ensinar, doutrinar. Embora entre ambas não haja uma 
linha divisória radical (toda investigação acentua mais um enfoque que o 
outro, mas sempre tem os dois), sua diferença é importante. O enfoque 
dogmático revela o ato de opinar e ressalva algumas das opiniões. O 
zetético, ao contrário, desintegra, dissolve as opiniões, pondo-os em dúvida. 
Questões zetéticas têm uma função especulativa explícita e são infinitas. 
Questões dogmáticas têm uma função diretiva explícita e são finitas. Nas 
primeiras, o problema tematizado é configurado como um ser (que é algo?). 
Nas segundas, a situação nelas captada configura-se como um dever-ser 
(como deve-ser algo?). Por isso, o enfoque zetético visa saber o que é uma 
coisa. Já o enfoque dogmático preocupa-se em possibilitar uma decisão e 
orientar a ação (FERRAZ JUNIOR, 2003[1988], p. 41, itálicos do autor). 

 

 A princípio, o que se pode depreender dessas explanações é uma forte relação entre o 

enfoque zetético e o fazer científico, dado o seu aspecto perscrutador, o que, diferentemente 

da dogmática, aproximar-se-ia mais do princípio de neutralidade: 

 
Uma investigação zetética tem como ponto de partida uma evidência, que 
pode ser frágil ou plena. E nisso ela se distingue de uma investigação 
dogmática. Em ambas, alguma coisa tem de ser subtraída à dúvida, para que 
a investigação se proceda. Enquanto, porém, a zetética deixa de questionar 
certos enunciados porque os admite como verificáveis e comprováveis, a 
dogmática não questiona suas premissas, porque elas foram estabelecidas 
(por um arbítrio, por um ato de vontade ou de poder) como inquestionáveis. 
Nesse sentido, a zetética parte de evidências, a dogmática de dogmas. 
(FERRAZ JUNIOR, 2003[1988], p. 43, itálicos do autor). 

 

 Evidentemente, a visão do Direito é prioritariamente dogmática, voltada a provocar uma 

tomada de decisão, uma atitude que consiga sanar um eventual dissenso. Por outro lado, a 

própria dogmática não se esquiva totalmente de um olhar mais crítico, portanto, zetético, a 

fim de que se lhe mostre as suas limitações (FERRAZ JUNIOR, 2003[1988], p. 51). E eis 

aqui o espaço para o científico, cuja limitação teórica pode ser facilmente compreendida 

quando se pensa que, mesmo em uma pesquisa zetética, o jurista teórico não deixa de 

preponderar o aspecto dogmático. Tal limitação tende a gerar certas implicações. Em termos 
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de um estudo mais estrito do direito, por exemplo, um jurista teórico não tem como 

compreendê-lo senão nos limites da ordem vigente, o que pode acabar levando o jurista “[a 

fazer] do estudo do direito um conhecimento demasiado restritivo, legalista, cego para a 

realidade, formalmente infenso à própria existência do fenômeno jurídico como um fenômeno 

social”, ou ainda, “a crer que uma disciplina dogmática constitui uma espécie de prisão para o 

espírito, o que se deduz do uso comum da expressão dogmático, no sentido de intransigente, 

formalista, obstinado, que só vê o que as normas prescrevem” (FERRAZ JUNIOR, 

2003[1988], p. 48, itálico do autor). Essa restritividade do estudo do direito e a crença de que 

uma disciplina dogmática se constitua em uma espécie de prisão para o espírito podem ser 

melhor compreendidas a partir do seguinte comentário elaborado pelo autor: 

 
Quanto ao primeiro ponto, é preciso reconhecer que, nos dias atuais, quando 
se fala em Ciência do Direito, no sentido do estudo que se processa nas 
Faculdades de Direito, há uma tendência em identificá-la com um tipo de 
produção técnica, destinada apenas a atender às necessidades do profissional 
(o juiz, o advogado, o promotor) no desempenho imediato de suas funções. 
Na verdade, nos últimos 100 anos, o jurista teórico, por sua formação 
universitária, foi sendo conduzido a esse tipo de especialização, fechada e 
formalista. 
Essa especialização, embora desejável porque demasiado restritiva, tem sua 
explicação. Afinal, não podemos esquecer que o estudo dogmático do direito 
está ligado a uma dupla abstração. Ou seja, como não existe sociedade sem 
dogmas, pois, sem pontos fixos de referência, a comunicação social 
(interação humana) é impossível (por exemplo, sem a fixação básica do 
sentido das palavras é-nos impossível falar um com o outro, daí a idéia (sic) 
de língua como um código), toda comunidade elabora suas normas. Todavia, 
as normas só não bastam. Sua ambigüidade (sic) e vagueza (afinal elas se 
expressam por palavras) exigem também regras de interpretação. É preciso 
saber dizer não só qual é a norma, mas também o que ela significa. Ora, as 
normas (ou dogmas de ação) são, elas próprias, um produto abstrato, e as 
regras sociais de interação (dogmas que dizem como devem ser entendidas 
as normas) são também um produto abstrato. Temos, pois, um produto 
abstrato, as regras, que tem por objeto outro produto abstrato, as normas. Daí 
a dupla abstração (no sentido de isolar normas e regras de seus 
condicionamentos zetéticos). Pois bem, o objeto do conhecimento jurídico-
dogmático é essa dupla abstração, que o jurista elabora num grau de 
abstração ainda maior (regras sobre as regras de interpretação das normas). 
Com isso, seu estudo paga um preço: o risco de distanciamento progressivo 
da própria realidade social. 
Quanto ao segundo ponto, é preciso esclarecer o seguinte: quando se diz que 
o princípio básico da dogmática é o da inegabilidade dos pontos de partida, 
isto não significa que a função dela consista nesse postulado, ou seja, que ela 
se limite a afirmar, repetir dogmas pura e simplesmente. A dogmática apenas 
depende desse princípio, mas não se reduz a ele. Nesse sentido, uma 
disciplina dogmática, como a jurídica (a teologia é outro exemplo), não deve 
ser considerada uma prisão para o espírito, mas um aumento da liberdade no 
trato com a experiência normativa. Isso porque, se com a imposição de 
dogmas e regras de interpretação, a sociedade espera uma vinculação dos 
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comportamentos, o trabalho do teórico cria condições de distanciamento 
daquelas vinculações. O jurista, assim, ao se obrigar aos dogmas, parte deles, 
mas dando-lhes um sentido, o que lhe permite certa manipulação. Ou seja, a 
dogmática jurídica não se exaure na afirmação do dogma estabelecido, mas 
interpreta sua própria vinculação, ao mostrar que o vinculante sempre exige 
interpretação, o que é a função da dogmática. De um modo paradoxal, 
podemos dizer, pois, que esta deriva da vinculação a sua própria liberdade. 
Por exemplo, a Constituição prescreve: ninguém é obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O jurista conhece essa norma 
como o princípio da legalidade. Prende-se a ele. No entanto, que significa aí 
lei? Como é ele quem vai esclarecer isso, cria-se para o jurista um âmbito de 
disponibilidade significativa: lei pode ser tomado num sentido restrito, 
alargado, ilimitado etc. (FERRAZ JUNIOR, 2003[1988], p. 48-49, itálicos 
do autor). 

  

 A análise conjunta dos aspectos prescritivos, interdisciplinares, metodológicos e de 

posicionamentos enunciativos evidenciados linguisticamente nos TCC em Direito podem vir a 

conferir esse olhar “mais alargado” que propulsiona o desenvolvimento do conhecimento no 

campo jurídico. Destarte, o presente trabalho procura agregar conhecimentos advindos da área 

do Direito e da Linguística e avançar no que diz respeito às peculiaridades do gênero 

monográfico elaborado no campo jurídico. É bem verdade que há certo número de trabalhos 

na área da Linguística voltados para a discussão de gêneros jurídicos, assim como, na área de 

Direito, há certo número de trabalhos envolvendo questões de linguagem. No entanto, em 

ambos os campos, percebe-se a escassez de pesquisas sobre o gênero monográfico 

especificamente elaborado no curso de graduação em Direito, questão esta que será mais 

detalhadamente discutida no tópico a seguir. 

 

3.2 O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ENQUANTO MEIO DE INICIAÇÃO À 

CIÊNCIA NO CAMPO JURÍDICO 

 

 Como visto, as doutrinas, por vezes, são resultados de teses desenvolvidas por autores 

que acabam se tornando sumidades ou grandes referências sobre certa temática na área de 

Direito. Em uma área em que o caráter prático tende a falar mais alto, nada mais natural do 

que se ganhar tempo indo direto a fontes tidas como confiáveis, sugeridas, muitas vezes, pelos 

pares mais experientes. Retomando as considerações de Varella e Roesler (2012), avaliar o 

que é produzido nesse campo tão somente pelo número de citações feitas a periódicos 

científicos, portanto, não parece dar conta do modo com que o conhecimento é desenvolvido 

no Direito. O que coloca em questão a razão de se produzir tantas dissertações e teses se 

parecem ser pouco lidas pelos colegas da área. Mas esse não parece ser um questionamento a 
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ser feito tão somente neste campo, mas em todas as áreas do conhecimento humano. 

 Em todo caso, não se tem aqui a intenção de advogar a ideia de que não se deva 

despender tempo para a construção de uma tese ou quaisquer trabalhos monográficos no 

campo jurídico, até porque, conforme se apontou, muitos livros consagrados pelos pares são 

frutos de teses que se tornam modelos doutrinários. Ademais, mesmo que esses trabalhos 

monográficos elaborados em nível de pós-graduação não cheguem a ser lidos com tamanha 

intensidade com que os já consagrados e/ou clássicos costumam ser, são trabalhos que 

possibilitam o desenvolvimento intelectual daqueles que se permitem aprofundar em certa 

temática; essa é uma ideia extensiva ao nível da graduação, pois, muitas das pesquisas 

desenvolvidas nesse nível, como se verá mais adiante, podem servir de ponte para o 

desenvolvimento dos trabalhos seguintes, elaborados em nível de pós-graduação. 

 Neste ponto, cabe esclarecer certa confusão que se faz no âmbito acadêmico acerca do 

que sejam monografia, tese, dissertação, e mesmo TCC. Medeiros (2012), partindo de autores, 

a exemplo de Lakatos e Marconi, apresenta uma visão pertinente a esse respeito. Henriques e 

Medeiros (2014), por sua vez, aproveitam essas discussões aplicando-as ao Direito. O que se 

pode depreender das considerações desses autores, em particular, a partir de Medeiros (2012), 

é que os trabalhos monográficos, cujo próprio sentido implica a elaboração de um trabalho 

escrito envolvendo um tema específico ou assunto particular, não se restringem ao término de 

um curso de graduação nem ao de uma especialização, a ponto de serem tratados, nessas 

situações como sinônimos de TCC. Aliás, muito embora um número significativo de cursos 

de graduação, e mesmo de especialização, costume solicitar como requisito parcial para 

conclusão de curso a elaboração de uma monografia, a depender da área e/ou da instituição, 

este não é o único gênero solicitado pela academia enquanto TCC. 

 A título de exemplo, na área da Arquitetura, conforme as pesquisas do ATA têm 

confirmado, ao menos em nível de graduação, é comum o TCC envolver, necessariamente, a 

apresentação de um projeto arquitetônico. Já no caso dos cursos de especialização em 

diferentes áreas, percebe-se atualmente uma tendência para a solicitação de artigos 

acadêmicos/científicos. O fato é que mesmo as dissertações e teses elaboradas na pós-

graduação são desenvolvidas em torno de uma temática ou assunto específico. Nesse sentido, 

todos esses trabalhos, independentemente de serem desenvolvidos em nível de graduação ou 

de pós-graduação, são essencialmente trabalhos monográficos, não incluindo aqui os artigos, 

dada a sua finalidade geral que é a de divulgar, com certa periodicidade, os resultados de 

pesquisa, por vezes, consubstanciados nesses trabalhos monográficos. E todos eles, nesse caso 

incluindo os artigos, possuem base dissertativa, nos quais, a bem da verdade, procura-se 
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defender uma tese, um ponto de vista. 

 Essa é uma confusão terminológica que acarreta problemas de ordem conceitual, 

embora a prática desenvolvida em cada área consiga dar conta do que minimamente se espera 

atingir em cada uma dessas situações. Consoante Medeiros (2012, p. 209, itálico do autor), 

“O Parecer 977/65 do Conselho Federal de Educação é responsável pelo caos terminológico, 

pois distingue tese de dissertação. A primeira é trabalho escrito para a obtenção do grau de 

doutor, enquanto a segunda caracteriza o trabalho escrito para a obtenção do grau de mestre”. 

Essa distinção, portanto, acabou gerando restrição dos termos, no âmbito universitário. Ao 

passo que também se convencionou chamar de TCC ou mais especificamente de monografia 

somente os trabalhos desenvolvidos na graduação e na especialização. Evidentemente, o que 

diferencia as monografias elaboradas na gradução, na especialização, no mestrado e no 

processo de doutoramento é o grau de complexidade e de exigência em termos de 

profundidade acerca da temática abordada ou a que se propôs investigar. Em Salomon 

(2004[1971]), as reflexões sobre essas variações de sentido do termo monografia remontam à 

origem do próprio gênero monográfico. A passagem em que apresenta tal origem merece ser 

transcrita: 

 

Historicamente parece que a origem da monografia, como expressão de 
tratamento científico, encontra-se no trabalho de LE PLAY (1806-1882), Les 
ouvriers européens, publicado em 1855 (embora já viesse empregando o 
método desde 1830). São 57 monografias em que o autor descreve com 
minúcias o gênero de vida dos operários e o orçamento de uma família-
padrão daquela classe. PAUL BUREAU saudou a publicação de LE PLAY, 
afirmando que “acabava de ser inventado um verdadeiro método científico 
para o estudo dos fenômenos sociais”. LE PLAY, segundo se informa, era 
engenheiro de minas e, tendo sofrido um acidente que o deixou inativo 
durante um ano (o período em que se dedicou ao estudo dos fenômenos 
sociais pela primeira vez), pensou em aplicar à análise de tais fenômenos os 
processos metodológicos a que já se habituara no estudo dos fenômenos 
mineralógicos. Escolheu a família operária por ter intuído, desde o início, 
que a família é o órgão preponderante do grupo social e a operária é aquela 
que mais do que qualquer outra é atingida pelos elementos especificadores 
do grupo social, “por seu trabalho e por seus meios de existência 
essencialmente subordinados às influências reunidas do solo e do clima”. 
Assim, a monografia da família operarária passou a constituir para LE 
PLAY a “base e o ponto de partida da observação social”. “As famílias 
burguesas ou ricas têm”, segundo seu pensamento, “a faculdade de subtrair-
se, pelos recursos de que dispõem, à influência do meio que os cerca.” 
Julgou, entretanto, ser impossível realizar a pretendida observação e o 
conhecimento completo da família operária se não constatasse o que ela 
produz e o que ela consome: afinal todos os fatos importantes da vida se 
traduzem por uma receita e por uma despesa. Seu método ficou reduzido à 
“monografia da família operária pelo orçamento” (SALOMON, 2004[1971], 
p. 254-255, itálicos do autor). 
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 Segundo o autor, localiza-se na origem histórica o que até hoje a monografia possui 

como traço característico, a saber, a especificação. Seu sentido etimológico [monos (um só) e 

graphein (escrever): dissertação a respeito de um assunto único] manteve-se, adquirindo, 

assim, a monografia, o mesmo status que, tradicionalmente, atribuía-se à tese: 

“provavelmente (confirmando a visão crítica de PAUL BUREAU), o trabalho de LE PLAY 

serviu de modelo a outros congêneres em vários setores científicos e hoje recebe a mesma 

consagração que tradicionalmente recebia a tese” (Cf. SALOMON, 2004[1971], p. 255). 

Assim que, em um sentido estrito, a tese doutoral é a monografia por excelência, e, em um 

sentido amplo, esta corresponde a diferentes trabalhos científicos. Nestes termos, esclarece o 

autor: 

 
Pela origem histórica, a etimologia e a evolução do uso do termo, temos de 
convir que monografia possui sentido lato e sentido estrito. 
Em sentido estrito identifica-se com a tese: tratamento escrito de um tema 
específico que resulte de pesquisa científica com o escopo de apresentar uma 
contribuição relevante ou original e pessoal à ciência. 
Em sentido lato é todo trabalho científico de primeira mão, que resulte de 
pesquisa. Consideram-se nesta categoria: as dissertações científicas, as 
dissertações de mestrado, as antigas exercitações e tesinas, as memórias 
científicas, os college papers das universidades americanas, os informes 
científicos ou técnicos e obviamente a própria monografia no sentido 
acadêmico, ou seja, tratamento estrito aprofundado de um só assunto, de 
maneira descritiva e analítica, em que a reflexão é a tônica (está entre o 
ensaio e a tese e nem sempre se origina de outro tipo de pesquisa que não 
seja bibliográfica e a de documentação) (SALOMON, 2004[1971], p. 255-
256, itálicos do autor). 

 

 Em outra passagem, o autor chega a definir os diferentes tipos de trabalhos 

monográficos, apresentando-os na ordem crescente a seguir, influenciada pelo grau de 

exigência de qualidade comumente requerido nos trabalhos acadêmicos escritos, submetidos à 

avaliação: dissertação monográfica (ou simplesmente trabalho), dissertação científica (ou tese 

de mestrado ou dissertação de mestrado) e tese de doutorado (ou simplesmente tese). O termo 

dissertação monográfica, no entanto, enquanto termo genérico, abarcaria todos esses 

trabalhos, definidos pelo autor conforme a seguir: 

 
a) Dissertação monográfica: exigida tanto no nível da graduação, como no 
da pós-graduação, sobretudo no mestrado, refere-se geralmente ao trabalho 
de término de curso ou de unidade de programa de uma disciplina, como 
atividade de desempenho escolar a ser avaliada. Corresponde ao antigo 
trabalho de estágio dos cursos de ciências humanas e sociais anteriores à 
reforma de 68. Assim, concebida, a dissertação monográfica é de bem menor 
fôlego do que a dissertação científica, uma vez que esta é que constitui a 
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legítima dissertação de mestrado, vulgarmente já denominada “tese de 
mestrado”. 
b) Dissertação científica: equiparada à tese de licenciatura das universidades 
européias (sic), particularmente a italiana, como nos revela UMBERTO 
ECO em Como se faz uma tese. Freqüentemente (sic) é colocada no mesmo 
grau de exigência do research paper das universidades americanas. A rigor é 
o trabalho que se há de exigir como condição para obtenção do grau de 
“mestre”, de acordo com a legislação brasileira vigente. 
c) Tese de doutorado: trabalho de tal nível de qualificação que se torna 
condição necessária para a obtenção do grau de “doutor” ou do “PhD” das 
universidades americanas. É assim considerada pela exigência de 
originalidade, grau de profundidade das questões teóricas tratadas, 
cientificidade, e pelo fato de ser um trabalho escrito que revele legítima 
pesquisa científica (SALOMON, 2004[1971], p. 260-261, itálicos do autor). 

 

  Depreende-se do excerto acima a miscelânea que o termo dissertação monográfica, 

tanto em seu sentido estrito quanto amplo, pode gerar. Por exemplo, do modo como o autor 

apresenta a dissertação monográfica como “trabalho de término de curso ou de unidade de 

programa de uma disciplina”, até mesmo o artigo científico não deixaria de ser um tipo de 

trabalho monográfico, ao menos na atualidade, pela recorrência com que tem sido solicitado 

ao término das disciplinas de cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação. Nesse 

sentido, compreende-se, então, que o termo dissertação monográfica esteja muito menos para 

o gênero monográfico em si do que para o que se concebe por estrutura dissertativa, conforme 

defendido mais acima, presente nesses diferentes trabalhos monográficos, mas também em 

outros gêneros, a exemplo do artigo científico. Note-se ainda a distinção que o autor faz entre 

dissertação e tese, provavelmente derivada do Parecer 977/65, muito embora não deixe de 

designar a dissertação científica como sinônima de ambos os termos dissertação de mestrado e 

tese de mestrado. Essa designação, por sinal, demonstra o quanto a tese enquanto ponto de 

vista a ser defendido nos trabalhos acadêmicos não se restringe ao trabalho doutoral. 

Ademais, o próprio termo dissertação científica para designar o trabalho de mestrado soa 

estranho, levando-se em consideração o escopo de trabalhos monográficos arrolados na 

classificação supracitada, posto que, se a tese está no topo dessa classificação monográfica, 

não faz sentido o termo científico ser particularmente atribuído ao trabalho defendido para a 

obtenção do grau de mestre. 

 Outro aspecto curioso é o fato de a dissertação monográfica, em seu sentido estrito, ter 

sido associada “sobretudo” ao mestrado, quando, em comparação aos demais tipos 

monográficos da classificação apresentada, caberiam mais os trabalhos desenvolvidos em 

nível de graduação. Em todo caso, na visão do autor, os trabalhos monográficos elaborados 

neste nível possuem um caráter didático, de iniciação à investigação científica, considerados 
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mais como uma “atividade de extração” do que de “produção de conhecimento”, não sendo 

essa extração, no entanto, uma “mera compilação ou transcrição de texto, sem análise, sem 

crítica, sem reflexão” (Cf. SALOMON, 2004[1971], p. 256; 262, itálico do autor). A esse 

respeito, assim ressalta o autor: 

 

A proposta acadêmica da dissertação monográfica nos cursos de graduação, 
como defendo [...] visa a treinar o estudante nas atividades de leitura-estudo, 
análise de texto, crítica e discussão de ideias (tudo frequentemente 
identificado com “análise do discurso”) e nas habilidades de síntese e 
comunicação. Serve assim para corrigir o hábito que a escola secundária 
brasileira, infelizmente, tem desenvolvido nos alunos: o da pesquisa, em sua 
pior deformação conceitual, identificada como atividade de transcrição cega 
de textos superficialmente consultados e que resulta num trabalho cuja 
apresentação material e quantidade de páginas predominam como critérios 
de valoração (SALOMON, 2004[1971], p. 261-262, itálicos do autor). 

 

 Nessa perspectiva, o termo trabalho acadêmico seria mais apropriado para designar a 

monografia elaborada em nível de graduação do que o termo trabalho científico. Acontece 

que, conforme esclarecido, o trabalho científico não deixa de ser um trabalho acadêmico, 

quando elaborado no âmbito acadêmico. Ademais, mesmo as práticas de iniciação à ciência 

não deixam de estar compreendidas, incluídas, nas práticas de letramento científico. É bem 

verdade que nem todos os trabalhos monográficos elaborados na graduação, de fato, chegam a 

atingir o nível mínimo desejável em termos de cientificidade. Mas daí não os considerar como 

parte de um processo, o de letramento científico, não parece ser o caminho mais viável a ser 

trilhado, ainda mais quando se pensa que os estudos sobre letramento, e mais ainda sobre 

letramentos em contextos acadêmicos, são mais recentes do que aqueles sobre pesquisa sem 

nenhuma menção a processos de letramento, sendo perfeitamente cabível, atualmente, a ideia 

de as monografias elaboradas no âmbito da graduação também implicarem práticas de 

letramento científico. Por analogia, seria o mesmo que dizer que a alfabetização não faz parte 

do letramento. Por sinal, o próprio traço caracterizador para distinguir a tese da monografia 

(em seu sentido estrito), que o autor chega a apresentar, é sintomático para reforçar a ideia ora 

defendida: 

 
Segundo ASTI VERA, as monografias científicas “constituem a concreção 
de um domínio do tema tratado, tal como o cumprem os verdadeiros 
pesquisadores. Um exemplo de monografia neste sentido são as teses 
doutorais que, ainda que tratem de temas especiais, implicam um estudo 
exaustivo das questões respectivas. Outro exemplo poderia ser o estudo 
sobre uma enfermidade, cujas partes são: definições, etiologia, anatomia 
patológica, epidemiologia, sintomatologia, diagnóstico, prognóstico, 
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profilaxia e tratamento. Como se vê, a monografia é também, neste caso, um 
estudo completo do tema considerado: a enfermidade” (7: p. 163). 
Está aqui, talvez, um elemento caracterizador da tese em relação à 
monografia: ser exaustiva quanto ao aprofundamento da parte teórica 
(SALOMON, 2004[1971], p. 256, itálicos do autor). 

 

 Como se vê, a monografia também pode abarcar questões mais gerais, nem por isso 

deixando de envolver critérios científicos. Se tal aprofundamento teórico não chega a ocorrer 

na monografia elaborada em nível de graduação, isso não quer dizer que não tenha envolvido 

práticas de letramento científico. Cabe ressaltar que a originalidade, comumente requerida 

nesses trabalhos acadêmicos, por sua própria etimologia [origem significa princípio, arqué], 

nada tem que ver com novidade, ou mesmo, singularidade, mas sim, com “volta às fontes” ou, 

nos termos de Asti Vera (7: p. 108): “retorno à origem, à essência, à verdade, ainda que esta 

verdade tenha sido perdida, obscurecida ou esquecida” (Cf. SALOMON, 2004[1971], p. 257). 

“O que leva uma pessoa a pesquisar é a existência de um problema. O pesquisador é motivado 

pelo “gozo da descoberta” de que falava EINSTEIN: a compreensão, a elaboração da teoria 

ou a aplicação do conhecimento científico” (SALOMON, 2004[1971], p. 154, destaques do 

autor). Por sinal, a compreensão, como visto, é termo bastante peculiar ao Direito. Daí, nunca 

ser demais ressaltar que, conforme esse autor também esclarece: “a monografia não é, como 

muitos equivocadamente pensam, um trabalho caracterizado pela pouca extensão da 

abordagem. Não é o número de páginas que faz a monografia: pode compreender desde 

algumas laudas até o tamanho de um livro volumoso” (SALOMON, 2004[1971], p. 260, 

itálicos do autor). O que torna a monografia tão próxima de outros congêneres científicos, a 

exemplo da tese e mesmo do artigo científico. Em todos esses trabalhos, portanto, é 

imperativo que o estudante/pesquisador se valha da reflexão. Um dos grandes desafios para 

muitos talvez seja como passar para a escrita todo o arsenal de conhecimento adquirido em 

um processo de pesquisa em torno de um assunto. O trabalho monográfico possui uma 

estrutura lógica de apresentação de suas partes, formando um todo integrado: 

 

A introdução tem o objetivo de situar o leitor no estado da questão, colocá-
lo a par da relevância do problema e do método de abordagem. O 
desenvolvimento tem por finalidade expor e demonstrar: é a fundamentação 
lógica do trabalho. Propõe o que vai provar, em seguida explica, discute e 
demonstra: as proposições se sucedem dentro de um encadeamento que 
persegue a etapa final, a conclusão. Esta constitui a fase final do processo 
dialético iniciado desde a introdução: é a síntese de toda reflexão; a 
superação dos conflitos conceituais e das contradições detectadas durante a 
análise do problema (SALOMON, 2004[1971], p. 260, itálicos do autor). 

 



131 
 

 Isto posto, percebe-se que o termo “trabalho de conclusão de curso” ou “TCC” pode ser 

tão vago quanto o termo “trabalho” utilizado em um sentido geral como requisito parcial para 

aprovação em uma disciplina. Aliás, o próprio termo TCC é também empregado para designar 

o nome da disciplina a partir da qual oficialmente os alunos de graduação elaboram esse tipo 

de trabalho. O que se quer dizer é que o termo “TCC” não é senão um termo “guarda-chuva”, 

ou seja, amplo, que abriga diferentes possibilidades textuais. Há quem considere esse termo 

como sinônimo de gênero textual, e, nesse sentido, o TCC pode ser considerado como um 

gênero híbrido (BARROS; PESSOA; DINIZ, 2016, p. 31), dada essa multiplicidade genérica 

em que se pode materializá-lo sobretudo na escrita. Mas, o fato é que, praxiologicamente, os 

alunos, e mesmo os professores, não necessariamente o percebem dessa maneira; no mais das 

vezes, eles remetem o termo geral de imediato ao formato de texto praticado em sua área de 

atuação, sendo a monografia o gênero mais solicitado como TCC em diferentes cursos de 

graduação. 

 São essas questões que colocam ainda mais em evidência a necessidade de se 

aproximarem teorias e práticas. Enquanto processo mais amplo, o TCC englobaria até mesmo 

o gênero Projeto de Pesquisa, enquanto etapa inicial do processo de pesquisa que culminaria 

na escrita monográfica ou, ao menos, requisito para se dar início a esse processo, a exemplo 

do que se mencionou ocorrer no CCJ/UFPB, em que os estudantes só conseguem ingressar na 

disciplina de TCC, caso tenham tido o seu projeto de pesquisa aprovado no semestre 

antecedente. Aliás, até mesmo o Projeto de Pesquisa não deva ser concebido sem levar em 

consideração as questões práticas, a própria evolução das relações sociais. A esse respeito, 

conforme mencionou-se na introdução desta tese, a obra intitulada “A Pesquisa Jurídica para 

o Desenvolvimento Sustentável”, de Anaína Clara de Melo, confere singular contribuição, 

posto que suas reflexões envolvendo projeto de pesquisa e monografia jurídica procuram 

atrelar teoria e prática, dando destaque à pesquisa, ou produção do conhecimento, enquanto 

“meio para construção de uma sociedade mais justa, humana e participativa” (MELO, 2013, 

p. 12). 

 Se se considera que a universidade, em particular a pós-graduação, tem o dever moral 

de propiciar o desenvolvimento científico e humano no país, os projetos ou grupos de 

iniciação à pesquisa tendem a se configurar como um meio para a desmistificação de certas 

noções nocivas, inclusive para o desenvolvimento intelectual; uma delas é a ideia de que 

muitos alunos não saibam escrever, e, mais especificamente, não saibam o Português. Em 

verdade, a toda elaboração, sobretudo escrita, subjaz um processo de pesquisa, o que implica 

a prática de leitura. Sem leitura não há o que se dizer e se não há o que falar, também não há o 
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que escrever (Cf. GERALDI, 1984). Postura esta considerada na academia como meio 

caminho para a prática de plágio, por sinal. Os impactos que uma inserção em grupos de 

pesquisa tende a gerar na vida do estudante acadêmico podem ser traduzidos, por exemplo, a 

partir das seguintes considerações feitas por Dias, Santos e Menezes (2016, p. 80-81): 

 

A participação em projetos de iniciação científica permite ao aluno despertar 
a vocação para a pesquisa, além de proporcionar ao estudante a 
aprendizagem de técnicas e métodos de investigação e escrita científicas. No 
âmago desses projetos, os alunos são favorecidos, na medida em que têm a 
oportunidade de experienciar novas descobertas científicas e sociais. Além 
disso, os benefícios sociais do projeto são revertidos para a sociedade, uma 
vez que os alunos buscam, na pesquisa, estratégias para aperfeiçoamento do 
ensino no país. Nesse caso, o projeto torna-se porta de entrada para novas 
oportunidades, tanto para aqueles que o realizam, quanto para os que 
usufruem dos resultados obtidos por meio do estudo (DIAS; SANTOS; 
MENEZES, 2016, p. 80-81). 

 

 No entanto, conforme as autoras pontuam no fragmento a seguir, certo número de 

impedimentos inviabiliza que todos os estudantes tenham a chance de participar de grupos de 

pesquisa:  

 

[...] apesar de a iniciação científica ser um compromisso da instituição, as 
oportunidades não são para todos. Para alguns, as vagas em tais projetos são 
escassas e impõem uma seleção natural aos alunos; para outros, por 
exemplo, a jornada diária dividida entre o trabalho e o estudo não lhes 
permite a participação. Sobre isso, Balbachevsky (1999) refere que o ensino, 
dissociado das atividades de pesquisa, deixa uma lacuna na formação do 
aluno. Uma lacuna que, num primeiro momento, será evidenciada por 
ocasião da confecção do TCC (DIAS; SANTOS; MENEZES, 2016, p. 86). 

 

 Daí, a sensação de certo número de alunos de que não sabe escrever, justamente, por 

não terem tido ainda a oportunidade de vivenciarem situações em que a escrita seja concebida 

como processo. Essa lacuna em termos de práticas de letramento científico pode levar a 

acreditar, por exemplo, que a mera obtenção e/ou uso de informações/regras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas à elaboração de textos possam sanar 

essa dificuldade, quando esse tipo de conhecimento, em verdade, é uma parte de uma rede de 

conhecimentos muito maior a serem compreendidos ao se fazer pesquisa. Ler e escrever são 

habilidades comparáveis ao processo de aprender a andar de bicicleta: assim como não há 

como desenvolver esta habilidade de outro modo que não andando de bicicleta, só se aprende 

a ler, lendo; só se aprende a escrever, escrevendo. Também não há porque dizer que não se 

sabe a Língua Portuguesa. Sendo falantes nativos dessa língua, os brasileiros dominam, ainda 
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que inconscientemente, o seu sistema linguístico; o que pode faltar-lhes sobremaneira é o 

conhecimento de certas normas do português padrão. Nada que um profissional habilitado 

nessa língua ou um revisor de textos não possa resolver. Por outro lado, o próprio processo de 

desenvolvimento da habilidade escrita por si só tende a ensejar ao aluno o traquejo com essas 

normas, tanto de português padrão quanto da ABNT. Mas é perfeitamente compreensível que 

alguns pesquisadores, ao se tornarem proficientes na escrita, acabem desenvolvendo 

conhecimentos mais gerais de natureza linguística e não necessariamente de normatização. 

Em todo caso, conforme Pereira (2016, p. 27) adverte: “Não submeta um texto com 

problemas de conexão, norma culta, formatação etc. Não distraia seu leitor especializado com 

esses problemas de natureza textual-discursiva, ele pode se concentrar neles e não colaborar 

tão produtivamente como você espera”. Afinal, espera-se de uma banca de avaliação, mais 

que meros apontamentos de ordem gramatical, assim como se espera do aluno interesse e 

certo aprofundamento naquilo que esteve a investigar. 

 De tudo que foi exposto, insta ressaltar que a Língua Portuguesa perpassa todos os 

campos do conhecimento. Um professor de Geografia, ao elaborar uma avaliação para 

verificação da aprendizagem de seus alunos, utilizará a Língua Portuguesa. Um professor de 

Matemática, ao elaborar uma avaliação para aferir a aprendizagem de seus alunos, também 

utilizará a Língua Portuguesa. Se a Universidade tem o dever de contribuir para o avanço na 

Educação Básica, um linguista deveria, ao menos em tese, contribuir para o avanço do 

conhecimento nesses diferentes campos do saber, particularmente, no que diz respeito ao 

conhecimento da língua. Assim, pensando, especificamente, na interface Direito e Linguística, 

esse processo, por vezes, pode configurar-se como uma via de mão dupla: sendo o Direito um 

campo que também lida essencialmente com a linguagem, ao mesmo tempo em que este pode 

valer-se das contribuições advindas das pesquisas da Linguística, esta, ao conceder suas 

contribuições àquele campo, por tabela, pode acabar fazendo uma releitura de como a língua é 

tratada nos limites de seu próprio campo científico. 

 Conforme aludido, tem ocorrido atualmente um movimento voltado para a 

autorreflexão, por parte da academia, de modo que possa compreender mais amplamente sua 

própria prática institucional, o seu modo de construir conhecimento nos mais diferentes 

campos do saber e como esse conhecimento tem sido apreendido pelos estudantes. As ações 

do Projeto ATA, por exemplo, têm-se voltado para essa direção. Ao procurarem compreender, 

a partir da análise de gêneros acadêmicos, como o conhecimento científico tem sido 

desenvolvido em diferentes campos do saber, não só têm promovido a possibilidade de um 

diálogo mais profícuo com esses diferentes campos, mas igualmente a construção de uma 
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visão mais ampliada dos modos de fazer ciência no próprio campo linguístico. Acresce-se a 

isto o fato de essas ações estarem contribuindo também para a superação das “práticas 

institucionais do mistério”, as quais não ocorrem só nessa área, mas no contexto universitário 

como um todo. A ideia é “promover e divulgar práticas de letramento acadêmico como forma 

de democratizar, ou desprivatizar (Cf. GUEDES, 2006), as competências de leitura e de 

escrita no contexto universitário” (PEREIRA, R., 2016, p. 10). 

 Desde a sua criação, em 2012, o ATA tem-se preocupado em apreender as diferentes 

concepções de ciência praticadas na academia. Para tanto, em um primeiro momento, a equipe 

desse projeto deteve-se na análise de resumos acadêmicos, uma vez que estes são “a porta de 

entrada” para se ter acesso ao trabalho de pesquisa materializado, por exemplo, em artigos 

científicos. Em seguida, deu-se início à análise de artigos aos quais parte dos resumos 

analisados estaria relacionada. As pesquisas do ATA tornam-se relevantes para a presente 

pesquisa não só pelo fato de o campo jurídico ser um dos campos contemplados em suas 

investigações, mas também porque, concomitantemente a essas pesquisas, a equipe voltou-se, 

no segundo semestre de 2015, para o desenvolvimento de uma investigação mais pontual 

sobre TCC que culminou na realização de um evento sobre essa temática. 

 O evento intitulado “III Workshop de Letramento Acadêmico e II Ateliê de Letras – 

Nas Trilhas do TCC” contou, em sua sessão de abertura, por sua vez, intitulada, “Memórias 

de TCC”, com a participação de estudantes graduados de diferentes cursos, a saber, 

Arquitetura, Antropologia, Direito, Engenharia, Fisioterapia, Linguística e Literatura. A fala 

desses estudantes possibilitou à equipe do ATA auferir uma visão a respeito de como o TCC é 

praticado em cada um desses campos, assim como, por comparação, compreender as 

semelhanças e dessemelhanças que os aproximam e os distanciam nessas práticas. Essas 

discussões renderam, no primeiro semestre de 2016, a publicação do livro “Entre Conversas e 

Práticas de TCC”. Interessam aqui particularmente as reflexões tecidas sobre essa prática no 

campo jurídico, muito embora os dados comparativos sejam sobremaneira esclarecedores na 

medida em que os contrastes e as semelhanças contribuem para uma compreensão mais 

delimitada do modo com que o TCC é praticado na área de Direito. Como se sabe, “construir 

o conhecimento científico é perceber esse objeto em entrelaçamento com diversos campos do 

saber. A gente não deve enxergar as coisas isoladamente” (SOUSA et al., 2016, p. 117). O 

que reforça ainda mais a ideia de interdisciplinaridade, já discutida no presente trabalho. 

 Das contribuições dos expositores que participaram do referido evento promovido pelo 

ATA, algo que ficou patente, sobretudo na fala dos expositores que não chegaram a confirmar 

se haviam ou não participado de algum projeto de iniciação científica em seu curso, foi a 
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dificuldade enfrentada com relação à escolha do tema. A esse respeito, a fala do estudante de 

Direito, cujo TCC envolveu uma relação entre o Direito Ambiental e o Direito Tributário, é 

sintomática: 

 
A elaboração de um trabalho de conclusão de curso gera grande tumulto no 
meio acadêmico, como de costume, não importando qual curso o possua 
como requisito. Entre as dificuldades para a realização do estudo, vale a 
pena destacar três delas: a escolha do tema; a busca por referenciais teóricos; 
e a má administração do tempo. Todas se apresentam, em maior ou menor 
grau, tanto no momento anterior quanto durante a pesquisa, a depender do 
pesquisador e da área a ser abordada. 
No tocante à primeira dificuldade, destaca-se que a maioria dos alunos chega 
ao último período do curso e à disciplina TCC sem noção alguma do que 
escrever. Já matriculado na referida disciplina, começa a correria atrás dos 
professores, a fim de obter alguma ideia para pesquisar. Frases como 
“professor, dê-me uma luz” são comumente apresentadas pelos alunos nessa 
fase da disciplina, as quais expressam a dificuldade deles em escolher o tema 
a ser abordado em seu TCC (MACIEL, 2016, p. 176-177). 

  

 Por sinal, essa é uma questão de suma importância: o aluno não deve optar por abordar 

certo assunto tão somente por sua relevância ou impactos sociais; ele deve escolher um 

assunto que seja de sua predileção, uma vez que essa escolha acarretará mais motivação para 

a realização de sua pesquisa. Tome-se como exemplo o ato de ler: quando se lê algo que não 

desperta muito interesse, a leitura de algumas páginas pode se configurar como algo 

extremamente enfadonho, ao passo que a leitura de muitas páginas realizada com motivação 

tende a se tornar mais fluida e dinâmica. Toca-se na questão da leitura aqui, pois, como bem 

se pode imaginar, ela é de natureza vital, por exemplo, em cursos como o de Letras e o de 

Direito, nos quais a língua é um dos principais instrumentos de trabalho. É inclusive a prática 

de leitura que tende a evitar a “repetição de trabalhos sobre o mesmo tema”, conforme 

apontou-se a partir das considerações de Varella e Roesler (2012); leia-se: trabalhos que não 

necessariamente trazem alguma contribuição nova ou relevante para a área. Assim, cabe 

reafirmar as palavras de Ost (2015, p. 100b), quando diz que “A riqueza de resultados será, 

frequentemente, à medida das suas inquietações” (OST, p. 100b). Apesar de o filósofo tê-las 

utilizado pensando no processo de construção de teses, aplica-se essas palavras neste 

momento ao contexto de produção de TCC por estudantes de graduação, os quais devem 

gradativamente procurar compreender a natureza da ciência ou da construção do saber. As 

palavras de Barros et al. (2016, p. 148) traduzem bem essa natureza, quando dizem que “o 

conhecimento começa com a tensão saber e não saber”, sendo a leitura, portanto, um dos 

caminhos viáveis para essa (re)construção. Nesse contexto de desenvolvimento do 
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conhecimento científico, em particular, na elaboração de um TCC, Miranda, Leite e Diniz 

(2016, p. 101) assim ressaltam o papel da escrita: 

 
[...] o processo da escrita assume uma importância central. É pela escrita que 
se organiza, representa e veicula o conhecimento científico; que cada sujeito 
é avaliado como pertencente ou não a um determinado campo da ciência. 
Assim, a escrita pode ser considerada como uma ação pela qual interagimos 
com outras pessoas e garantimos nossa participação em vários contextos da 
vida social e, mais especificamente, no acadêmico (MIRANDA; LEITE; 
DINIZ, 2016, p. 101). 

 

 Evidentemente, nem todas as lacunas de leitura e escrita podem ser preenchidas pela 

universidade. Sinalizou-se em outros momentos que os problemas de educação no Brasil são 

problemas históricos que assolam o país e se arrastam há anos desde a sua colonização. Por 

outro lado, não se pode omitir, sobretudo no âmbito acadêmico, de tornar compreensíveis as 

práticas sociais vivenciadas e requeridas nesse contexto, sob pena de se estar fortalecendo as 

práticas institucionais do mistério. Conforme os autores supracitados deixam transparecer, a 

universidade é o lugar de primeira instância onde suas próprias práticas devam ser discutidas: 

 
[...] apesar das diversas ações que visam ao ensino eficaz da leitura e da 
escrita na educação básica, muitos alunos concluem o ensino fundamental e 
o médio com sérias dificuldades; além disso, o aprendizado dos gêneros, 
sejam eles acadêmicos ou não, deve estar relacionado às esferas sociais nas 
quais são produzidos e circulam, efetivamente. Dessa forma, o aprendizado 
dos gêneros acadêmicos ocorre (ou deve ocorrer) na academia, esfera social 
onde circulam (MIRANDA; LEITE; DINIZ, 2016, p. 95). 

 

 Isto assente, as ações do ATA, a despeito das poucas oportunidades de participação em 

projetos de iniciação científica, por meio de oficinas realizadas nos eventos promovidos pela 

equipe de uma a duas vezes por ano, têm conferido aos seus participantes um trabalho mais 

prático, aplicado, envolvendo produção textual, extrapolando, assim, os limites de uma prática 

sobremaneira voltada para a reflexão de teorias. 

 Conforme pontuam Dias, Santos e Menezes (2016, p. 76), “Poucas são as disciplinas 

que contemplam o letramento em suas ementas e tudo acontece como se fôssemos 

proficientes na escrita acadêmica”. As autoras chegam a se valer das palavras do estudante de 

Direito, transcritas a partir de sua exposição oral na sessão de abertura do evento promovido 

pelo ATA, a fim de corroborarem as dificuldades enfrentas no processo de elaboração do 

TCC: 
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As dificuldades durante a escrita... especificamente o que escrever, que a 
gente fica se perguntando: o que escrever, se tô sendo muito vago, conciso, 
[...] o que é relevante ou não para o tema. E também sei das formalidades do 
gênero TCC, e a gente, como foi mostrado pelo gráfico56, é mais fácil fazer 
um resumo, fazer um artigo, mas fazer um TCC, fazer um projeto de 
pesquisa, isso a gente não tem tanta familiaridade, no Direito da mesma 
forma, não tem, e eu digo: eu achei um saco ter que responder às hipóteses, 
objetivos, metodologia, isso aí foi algo bastante chato (Igor Maciel, 
graduado em Direito). 

 

 Pelo que se pode conceber, inclusive a partir das discussões sobre letramento acadêmico 

tecidas no início desta tese, essa é uma realidade com a qual estudantes de diferentes cursos 

universitários têm-se deparado no país. O estudo das autoras supracitadas, por seu turno, 

revela de maneira mais pontual essa realidade nos limites da Universidade Federal da Paraíba: 

 
[...] após uma breve apreciação da grade curricular dos cursos superiores57 
frequentados pelos expositores do Workshop – todos da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) –, verificamos que, embora os currículos 
abranjam disciplinas voltadas para pesquisa ou para metodologia científica 
ou, ainda, mais especificamente, voltadas para o trabalho de conclusão do 
curso, elas não são suficientes para o desenvolvimento da escrita do TCC. 
Isso porque, conforme ressaltamos anteriormente, o letramento acadêmico 
deve ser uma prática social vivenciada durante todo o curso e não apenas nas 
disciplinas específicas. Ademais, Machado, Lousada e Tardelli (2005), ao 
falarem das dificuldades dos estudantes ao produzirem seus textos, apontam 
que a ausência do ensino sistemático dos gêneros acadêmicos, orientado por 
um bom material didático, contribui com (para) as dificuldades dos alunos 
(DIAS; SANTOS; MENEZES, 2016, p. 79-80). 

 

 Depreende-se das considerações realizadas acima, a necessidade de ações voltadas para 

o desenvolvimento do letramento científico no âmbito acadêmico. No campo jurídico, por seu 

turno, insta estreitar a relação desse tipo de letramento com o processo de letramento jurídico. 

Pode-se imaginar que esta seja uma tarefa a ser realizada mais pontualmente a partir de uma 

disciplina de Metodologia do Trabalho Científico ou de Português Jurídico, pelo enfoque que 

essas disciplinas podem dar a questões relativas à ciência e aos gêneros textuais do universo 

jurídico. No entanto, nem todos os cursos universitários têm contemplado esta última 

disciplina em seus currículos. Independentemente de contemplarem ou não, nunca é demais 
                                                
56  O gráfico ao qual o graduando de Direito se refere diz respeito ao resultado de uma pesquisa realizada 

semanas antes pela equipe do ATA e demonstrada no início dessa seção de abertura, a qual consistiu, em 
verdade, em uma breve sondagem com estudantes de diferentes campos do conhecimento, sobretudo, 
graduandos, a fim de saber, a partir de suas respostas a um questionário virtual, entre outras questões, qual ou 
quais gêneros textuais acadêmicos eles costumam considerar como sendo mais difíceis de serem elaborados. 

57  As autoras fornecem em seu capítulo o acesso aos currículos da UFPB referentes aos cursos dos estudantes 
que fizeram parte da sessão de abertura do Workshop sobre TCC promovido pelo ATA. No entanto, insta 
fornecer aqui o acesso ao currículo do curso de Direito, o qual, encontra-se disponível em: 
<https://sigrh.ufpb.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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um estudo voltado para a reflexão do que deva ser abordado em uma disciplina como essa, 

sob pena de restringi-la a discussões teóricas. A esse respeito, o Curso de Direito do Centro de 

Ciências Jurídicas da UFPB contempla, em sua grade curricular, as disciplinas de 

Metodologia do Trabalho Científico, no segundo período do curso, de Pesquisa Aplicada ao 

Direito, no sexto período, e de Trabalho de Conclusão de Curso, no décimo período, o qual 

corresponde ao último período do curso. Na primeira, são lançadas as bases acerca das teorias 

do conhecimento, incluindo o conhecimento científico. As discussões sobre metodologias, 

sobretudo praticadas no campo jurídico, são iniciadas nessa disciplina e aprofundadas na de 

Pesquisa Aplicada ao Direito. Por volta do nono período, o aluno deve apresentar um projeto, 

de modo que, uma vez aprovado, consiga cursar no semestre seguinte a disciplina voltada 

para a elaboração de seu TCC. Como visto, a disciplina de Português não é contemplada neste 

curso58, mas isso em nenhum momento implica dizer que o seu valor não seja reconhecido por 

aqueles que se encontram inseridos neste campo. 

 No texto intitulado “O Fazer Científico na Área de Direito”, Barros e Lemos (no prelo) 

chegam a relatar um diálogo estabelecido com graduandos de Direito da referida instituição, a 

partir da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, ministrada pelo então coordenador 

do Núcleo de Monografia do CCJ, o professor Edward Antonio Pinto de Lemos. Esse contato 

compreendeu um ciclo de palestras realizadas em três encontros semanais consecutivos com 

cerca de uma hora e meia cada, envolvendo temas tais como Letramento Acadêmico, 

Letramento Científico e Letramento Jurídico. Ainda no primeiro encontro, foi-lhes solicitada 

a elaboração de um relato, a ser entregue nos encontros seguintes, no qual os estudantes 

refletiram sobre o ensino do Português Jurídico, caso este fosse ofertado em seu curso. O 

intuito foi o de compreender, a partir da perspectiva dos próprios estudantes de Direito, o que 

uma disciplina dessa natureza não poderia deixar de contemplar; quais os anseios dos 

estudantes relacionados a esse tipo de ensino; como um processo envolvendo a linguagem 

jurídica, portanto, nessa interface Direito e Linguística, poderia ser desenvolvido, tendo em 

vista atender às necessidades de seu público-alvo de maneira o mais prática possível. As 

palavras do estudante Modesto Silva59, traduzem muitas dessas expectativas: 

 

                                                
58  Cabe esclarecer que a atual grade curricular do Curso de Direito da UFPB não contempla a disciplina de 

Português Jurídico. 
59  Neste ponto, os autores esclarecem que “Por questões de preservação das faces, em Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), os alunos sugeriram um pseudônimo, a ser utilizado como substituto de seu 
nome verdadeiro, ao se fazer uso de seus textos para fins acadêmicos e de pesquisa. Obteve-se o 
consentimento por parte de dez alunos. Acresce-se o fato de os textos ora transcritos terem sido mantidos 
conforme originalmente elaborados pelos referidos alunos”. 
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Seria extremamente útil uma disciplina que abordasse a língua portuguesa no 
curso de direito, dado que a linguagem oral e escrita é um dos nossos 
principais instrumentos de trabalho. Primeiro no curso em si e depois no 
campo profissional. É visível durante o curso, a necessidade da sofisticação 
da linguagem e da leitura, sendo necessário também uma familiarização com 
os termos e a estrutura do discurso jurídico. Termos então um conhecimento 
mais aprofundado sobre tal instrumento, seria uma oportunidade de 
melhorarmos tanto como estudantes quanto como futuros profissionais. Em 
meu ver, tal disciplina ajudaria no desenvolvimento de habilidades na 
escrita, na fala e na leitura, proporcionando assim uma melhoria na nossa 
capacidade de aprender, debater e expor nossas ideias, algo que sem dúvida 
é de suma importância para nós da área do direito. 
Tendo em vista o que foi exposto, seria importante exposições e exercícios 
que nos fizesse assimilar o português com a prática do nosso curso, 
abordando temas como a coesão e coerência na linguagem, argumentação e 
retórica. Abordar a linguagem científica, conceitos jurídicos, e como 
interpretá-los e entendê-los também seria de grande importância. 
 

 A reflexão desse estudante chama a atenção para a articulação mais que necessária entre 

teoria e prática que deva orientar as ações voltadas para o desenvolvimento de habilidades 

linguísticas em interface com o campo jurídico. Essa visão mais ampliada envolvendo o 

estudo da linguagem jurídica está evidenciada também na fala do estudante Ricardo 

Magalhães, o qual compreende que: 

 
No estudo do Direito, não é a finalidade principal decorar os dispositivos 
legais, conforme reproduz o senso comum. A atividade jurisdicional 
demanda um alto grau de letramento, raciocínio lógico e coragem. Não é 
difícil perceber peças mal elaboradas, sustentações orais incoerentes e 
interpretações desprovidas de sentido. É nesse viés que se apodera de 
importância o Português jurídico como disciplina a ser lecionada nas 
faculdades, visto o profundo peso que exerce durante toda a vida do 
estudante e do operador do Direito. 

 

 Depreende-se da fala do estudante, a ideia de um processo que, em verdade, perpassa 

tanto a vida acadêmica do estudante quanto a sua vida profissional. Assim como não basta ao 

linguista, enquanto especialista da língua, o profundo conhecimento de regras gramaticais, ao 

operador de Direito também é requerida uma desenvoltura que vai além da mera 

decodificação e/ou memorização de normas legais. Sabe-se que há escritores consagrados na 

Literatura Brasileira que foram formados em Direito. O campo jurídico, por vezes, bebe nas 

fontes literárias, a fim de nutrir-se de ingredientes vitais à criatividade assim como para a 

compreensão das relações humanas, e, portanto, sociais. Assim, os autores Barros e Lemos 

chamam a atenção para a necessidade de se “passear por outras veredas, a exemplo da arte, 
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para depurar o olhar, para retornar ao ofício e poder perceber coisas nunca dantes percebidas”, 

tomando como demonstração as palavras exemplares da estudante Clarice: 

 
Essencialmente, quando vejo a disciplina de Português Jurídico, penso no 
trabalho com a linguagem técnica da área do direito, na problematização de 
questões associadas à produção textual jurídica, na necessidade de debater o 
chamado “juridiquês”, e principalmente na análise de textos filosóficos e 
jurídicos, interpretação, fichamentos. Seria muitíssimo interessante também 
trabalhar o contato da Literatura e do cinema com o Direito, permitindo se 
visualizar possibilidades da língua, da nossa língua, que é tão rica. 
[...] 
A Literatura, assim como o cinema, pode oferecer ao direito imensas 
contribuições e dão ampla margem de trabalho. Permitem que o alunado, que 
está no início do curso, tenha um horizonte vasto para trabalhar o direito, 
tenha curiosidade de estudar para encontrar meios, solucionar problemas. 
Trabalha-se com realidades, sendo disponível ver todos os lados de uma 
situação, sentir empatia. 
[...] 
Há uma dificuldade muito grande no nosso dia a dia com a interpretação de 
texto e com o desenvolvimento de ideias. A verdade é que o mero acúmulo 
de conteúdos não dá substância, não dá segurança. O Direito sozinho não faz 
pensar fora de uma situação descrita, então, acabamos por formar meros 
legalistas, repetidores de informações, copistas. 
[...] 
É indispensável debater sobre linguagem, pois ela é o coração de tudo. É 
através da linguagem que se torna possível a argumentação; a comunicação 
social; o desenvolvimento de teses, trabalhos em geral; a interpretação. Não 
há como construir o universo jurídico sem abraçar a linguagem. 

 

 Colocado dessa maneira, o trabalho com a linguagem jurídica tende a obter vantagens 

quando realizado por meio de um viés interdisciplinar. Do mesmo modo, o letramento 

científico só tende a potencializar o letramento jurídico, ainda no processo de formação, ou 

seja, no âmbito acadêmico, daqueles que futuramente poderão operar esses conhecimentos 

nos mais variados contextos jurídicos profissionais. Por sinal, uma profissão que, à 

semelhança do trabalho de um pesquisador, exige sobremaneira o desenvolvimento de uma 

postura autônoma. É o que as palavras do estudante João Chaves chegam a evidenciar: 

 
O português jurídico é um aprimoramento das maneiras de se comunicar 
sobre informações jurídicas. A uma disciplina de português jurídico, cria-se 
uma expectativa de passar a entender os textos com toda aquela formalidade, 
os termos em latim, a estrutura direta e objetiva, o uso dos imperativos 
processuais: leia-se, expeça-se, ouça-se. Porém, é preciso dizer que toda 
expectativa vem carregada de um potencial de desilusão. A partir de uma 
disciplina como esta, considerando uma expectativa mais realista, espera-se 
que se mostre pelo menos onde buscar o significado dos termos utilizados, 
como proceder quando não se vê, de imediato, o significado de uma 
expressão ou o porquê de uma estrutura. 
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Não menos cheio de expectativa, esperaria com essa disciplina, a resposta de 
como ser autônomo para ir buscar as demais respostas. 

 

 No campo linguístico, fala-se muito sobre o professor-pesquisador, a atitude de um 

professor que, não necessariamente sendo um pesquisador universitário, faz de sua sala de 

aula, ou de quaisquer processos de ensino e de aprendizagem, uma oportunidade para se 

refletir sobre a prática ali vivenciada (Cf. FREIRE, 1996). Pode-se pensar também acerca de 

um operador de Direito pesquisador, o qual, mesmo em sua prática jurídica e, portanto, para 

além do campo universitário, lança um olhar perquiridor, ou, conforme visto anteriormente, 

zetético sobre o seu agir. A fala de João acima revela essa preocupação. Assim, o 

desenvolvimento do conhecimento não se conforma tão somente com aquele tipo de pesquisa 

realizada no âmbito acadêmico; compreende e até almeja que uma postura investigativa, 

atenta, cuidadosa, no trato com as pessoas e coisas em geral, seja incorporada às práticas 

vivenciadas em outros contextos profissionais que não exclusivamente universitários. 

 Em uma sociedade assim comprometida com o seu fazer profissional sem perder de 

vista as contribuições advindas da ciência, assim como esta também não deve renegar as 

contribuições advindas dos diferentes campos profissionais extra-universitários, se se parte do 

pressuposto de que o letramento científico influi positivamente no desenvolvimento do 

letramento jurídico, lançar um olhar mais atento sobre o gênero monográfico elaborado no 

fim do curso de graduação em Direito torna-se imprescindível, tendo em vista a obtenção de 

uma compreensão mais pontual de como o campo produz seu conhecimento científico desde o 

contexto de formação profissional, ainda que esse trabalho monográfico não seja de alto grau 

de profundidade, o que aliás, regra geral, só se atinge quando da elaboração de monografias 

doutorais. A despeito de certas querelas envolvendo a elaboração desse gênero no curso de 

Direito, ao retomar a Portaria 1886/1994 do Ministério da Educação, a qual “fixa as diretrizes 

curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico”, Almeida, M. (2006) explica que: 

 
A Portaria 1886/1994 trouxe como uma de suas exigências a Monografia 
como um dos requisitos para conclusão do Curso de Direito. Apesar de 
posicionamentos contrários, muitas foram às (sic) manifestações favoráveis 
as (sic) mudanças trazidas por essa Portaria, que veio preparar melhor a 
formação acadêmica no Curso, retirando, assim, a imagem de que o aluno 
desses cursos não tem interesse pela pesquisa. E trouxe, ainda, estimulo (sic) 
aos docentes e discentes para desenvolverem a pesquisa Institucional no 
referido curso. Tal inovação deu oportunidade ao docente de mostrar aos 
alunos a diferença existente entre a pesquisa para produção de trabalho 
profissional e para a elaboração da monografia, porque na primeira o aluno 
está fazendo a pesquisa para elaboração de uma peça processual, uma 
pesquisa jurisprudencial, sustentando razões em recursos, e na segunda é 
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totalmente diferente, a pesquisa destina-se a elaboração da monografia segue 
um “rito”, não processual, mas acadêmico, realizado em várias fases. [...] 
Portanto, acredita-se que a trilogia – ensino/pesquisa/extensão no Direito 
veio realizar um papel de grande relevância para a valorização do estudo 
aprofundado e a leitura crítica, antes limitada apenas em interpretar códigos. 

 

 De fato, há diferenças entre o processo de elaboração monográfica e o processo relativo 

à prática profissional do operador de Direito. Não se deve, no entanto, perder de vista que, 

mesmo em processos de pesquisa no campo em questão, a prática jurídica não tem como ser 

deixada de lado totalmente. “Na verdade, esse processo de relacionar o mundo exterior com o 

mundo típico de regras e regulamentos é a essência de toda a educação jurídica.” (BATHIA, 

1993, p. 178, tradução nossa)60. Isso faz parte da prática jurídica e não poderia ser diferente na 

prática de pesquisa voltada para a construção do campo enquanto Ciência. E, se atualmente se 

percebe a relevância das investigações das práticas institucionais, o presente trabalho procura 

agregar conhecimentos nessa interface Direito e Linguística, a fim de ampliar o conhecimento 

sobre o TCC elaborado no curso de graduação em Direito, tendo em mente que a 

compreensão do todo, em termos de pesquisa científica, só pode ser conquistada a partir da 

compreensão de suas partes. Evidentemente, compreende-se aqui as limitações do presente 

estudo que, em verdade, corresponde à limitação da própria ciência cuja característica é a 

especialização, a investigação a partir de dados particulares. Conforme Bathia (1993, p. x) 

mesmo disse, ao empreender sua pesquisa envolvendo gêneros legais: “Tal como a própria lei, 

os textos legais não são universais em todos os aspectos”61. Por extensão, a análise de TCC 

jurídicos elaborados no CCJ da UFPB que compuseram os corpora desta investigação 

proporciona a compreensão do campo a partir de um contexto particular, situado, o que não 

poderia ser de outro modo, principalmente, quando se pensa que esta pesquisa foi realizada no 

âmbito da Linguística Aplicada. 

 A noção de gênero textual, compartilhada aqui a partir do autor supracitado, reforça 

essa ideia: “Gênero é um evento comunicativo reconhecível caracterizado por um conjunto de 

propósito(s) comunicativo(s) identificados e mutuamente entendidos pelos membros de uma 

comunidade profissional ou acadêmica na qual ele regularmente ocorre” (BATHIA, 1993, p. 

13, itálico do autor; tradução nossa)62. Por um lado, os gêneros são influenciados pelo campo 

de onde emergem, de modo que certas disposições mais gerais são perceptíveis a todos 
                                                
60  “In fact, this process of relating the outside world to the typical world of rules and regulations is the essence 

of all legal education” (BATHIA, 1993, p. 178). 
61  “Like the law itself, legal texts are not universal in all particulars” (BATHIA, 1993, p. x). 
62  “Genre is a recognizable communicative event characterized by a set of communicative purpose(s) identified 

and mutually understood by members of the professional or academic community in which it regularly 
occurs” (BATHIA, 1993, p. 13, itálico do autor). 
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aqueles que dele façam parte; por outro, esses gêneros podem receber tratamentos 

diferenciados, a partir de contextos ainda mais particulares dentro de um mesmo campo 

disciplinar, como é o caso do campo jurídico e, mais especificamente, os diferentes grupos ou 

mesmo ramos do Direito. A esse respeito, serão elucidativas as explanações realizadas acerca 

das diretrizes voltadas para a elaboração do TCC no curso de Direito do CCJ da UFPB 

apresentadas logo na primeira seção do capítulo analítico desta tese. Por ora, cabe ressaltar 

certas peculiaridades envolvendo a escrita acadêmica em campos específicos. Como bem 

pontua Bathia (1993, p. 14): 

 

[...] embora o escritor tenha muita liberdade para usar os recursos 
linguísticos de qualquer maneira que ele/ela gosta, ele/ela deve se conformar 
a certas práticas padrão dentro dos limites de um gênero em particular. É 
possível que um especialista explore as regras e as convenções de um gênero 
para conseguir efeitos especiais ou intenções particulares, por assim dizer, 
mas ele/ela não pode romper completamente com tais restrições sem ser 
visivelmente estranho. Esta é uma das principais razões pelas quais a maioria 
de nós é capaz de distinguir uma carta pessoal de uma carta de negócios, um 
anúncio de uma carta promocional ou editorial de um relatório de notícias. 
Qualquer descompasso no uso de recursos genéricos é notado como estranho 
não só pelos membros da comunidade especializada, mas também pelos bons 
usuários da linguagem em geral63. 

 

 No que diz respeito ao TCC, a sua elaboração segue princípios tanto gerais quanto 

específicos de escrita acadêmica. Gerais, quando se pensa que a monografia seja um dos 

gêneros mais solicitados em diferentes campos como requisito para conclusão de curso. 

Específicos, posto que suas variações tendem a ser um reflexo de cada um desses campos a 

partir dos quais são elaborados. Um exemplo disso é o resumo acadêmico contido na 

monografia que tende a variar de um para outro campo. Regra geral, conforme pontua Bathia, 

em sua análise de textos acadêmicos e profissionais, a introdução assim como o resumo 

acadêmico possuem similaridades. Cabe ressaltar que, para o autor, assim como o resumo, a 

introdução é apresentada como sendo um gênero textual, possuindo, portanto, um propósito 

comunicativo diferenciado. Compreende-se que a introdução seja, em verdade, parte da 

estrutura dissertativa do trabalho monográfico, não constituindo o gênero em si, mas fazendo 

                                                
63  “[...] although the writer has a lot freedom to use linguistic resources in any way s/he likes, s/he must 

conform to certain standard practices within the boundaries of a particular genre. It is possible for a specialist 
to exploit the rules and conventions of a genre in order to achieve special effects or private intentions, as it 
were, but s/he cannot break away from such constraints completely without being noticeably odd. This is one 
of the main reasons why most of us are able to distinguish a personal letter from a business letter, an 
advertisement from a promotional letter or a newspaper editorial from a news report. Any mismatch in the 
use of generic resources is noticed as odd not only by the members of the specialist community, but also by 
the good users of the language in general” (BATHIA, 1993, p. 14). 
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parte dessa constituição. É bem verdade que o mesmo ocorre com o resumo, mas sua natureza 

é mais fluida em relação à introdução, pela ação de decalque que ele tende a realizar, por 

vezes, substituindo a própria monografia, representando-a em certas situações acadêmicas, 

como uma verdadeira “porta de entrada” para acessar o conteúdo tecido nos trabalhos 

acadêmicos e, nesse caso, não só monográficos, mas também relativos a outros gêneros, como 

é o caso dos artigos científicos publicados em diferentes jornais, periódicos e/ou revistas de 

divulgação científica. Em todo caso, conforme Bathia (1993, p. 77, tradução nossa) esclarece: 

“a introdução dá uma descrição um pouco mais elaborada da descrição da investigação 

proposta, e o resumo inclui alguma indicação da conclusão da pesquisa”64. Os TCC em 

Direito não parecem ter fugido a essa regra. No mais, compreende-se aqui ser esse tipo de 

trabalho acadêmico um divisor de águas tanto na vida profissional quanto acadêmica do 

estudante que o elabora. Isso é patente na fala do estudante de Direito que participou do 

evento sobre TCC realizado pelo ATA: 

 
Embora sinalize o fim de uma etapa da vida, aponta para um novo tempo. 
Para alguns é tempo de descanso; para outros, é tempo de continuar 
estudando, pesquisando, tentar um mestrado ou até mesmo uma 
especialização lato sensu. 
O trabalho exposto foi de grande importância, pois, como apontado, o TCC 
foi muito mais do que um ritual de passagem, foi um estímulo para continuar 
pesquisando, seja na área do direito ambiental, seja na área do direito 
tributário, além de um aprendizado para trabalhos futuros, como artigos 
científicos, resenhas, ensaios e projeto de dissertação. Hoje, está mais fácil 
realizar uma pesquisa quando comparado com o início da elaboração do 
trabalho de conclusão de curso (MACIEL, 2016, p. 179). 

 

 Portanto, é desse modo que se percebe aqui o processo voltado para o desenvolvimento 

do TCC no campo jurídico: um processo que conjugue indissociavelmente o desenvolvimento 

do letramento jurídico por meio do desenvolvimento contínuo de habilidades linguísticas e 

voltadas para a pesquisa, isto é, por meio de processos de letramento científico no âmbito 

acadêmico, contudo, sem deixar de levar em conta as nuances do campo profissional atreladas 

a área de conhecimento em questão. A abertura para um diálogo mais profícuo com outras 

áreas, em particular, a Ciência Linguística, pode contribuir para a ampliação de pontos de 

vista acerca da língua e da linguagem como um todo, tão caras a ambos os campos. Esse 

diálogo torna-se imperativo ainda quando do processo de formação na graduação, posto que é 

nesse momento em que são geradas as sementes daquilo que o estudante poderá exercer 

                                                
64  “[...] the introduction gives a slightly more elaborate account of the description of proposed research, and the 

abstract includes some indication of research conclusion” (BATHIA, 1993, p. 77). 
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futuramente tanto como operador de Direito quanto como pesquisador, inclusive refletindo 

sobre a sua própria prática realizada por meio da linguagem. 

 O diálogo é posto aqui como algo inevitável, tendo em vista a busca pelo entendimento. 

Entendimento este que não pode ser realizado mais exitosamente que não intersubjetivamente, 

como se verá mais adiante a partir das considerações de Jürgen Habermas. Até mesmo 

porque, conforme Reale (2002, p. 60-61) ilustra a partir das palavras do poeta italiano Dante 

Alighieri: “O Direito é uma proporção real e pessoal, de homem para homem, que, 

conservada, conserva a sociedade; corrompida, corrompe-a”. À primeira vista, redundante: 

“Se é pessoal, por que dizer de homem para homem? É que, para Dante”, esclarece Reale, “o 

Direito tutela as coisas somente em razão dos homens: a relação jurídica conclui-se entre 

pessoas, não entre homens e coisas, mas é ‘real’ quando tem uma coisa (res) como seu 

objeto”. A aludida interface no presente trabalho é, assim, proposta em função do homem, de 

seu desenvolvimento imprescindivelmente realizado intersubjetivamente, ainda que realizada 

por meio de textos, neste caso, TCC, mas nem por isso menos real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

4 TEORIAS INTERDISCIPLINARES NA CONSTRUÇÃO DO FAZER CIENTÍFICO 

 

 A Linguística é uma ciência relativamente nova, a qual nasceu de maneira 

irremediavelmente inusitada, uma vez que seu marco inicial corresponde à publicação do 

Cours de linguistique général, em 1916, livro que, não obstante contenha as ideias essenciais 

de Ferdinand de Saussure acerca do objeto desta ciência que estava por nascer, não foi escrito 

por este pesquisador, sendo em verdade fruto da reunião de notas realizadas por alguns de 

seus alunos, a partir de três cursos envolvendo linguística geral ministrados entre 1907 e 

1911, em Genebra, por ele que veio a falecer em 1913. Embora não se possa negar a 

relevância que essa obra tem para a Linguística, há décadas tem sido alvo de especulações 

teóricas, devido ao caráter estruturalista atribuído ao objeto da linguística, ao qual 

corresponderia uma visão mais limitada, não discursiva da língua. A esse respeito, a frase que 

encerra a publicação é emblemática: « la languistique a pour unique et véritable objet la 

langue envisagée en elle-même et pour elle-même. »65 (CLG, 1916, p. 305). Em uma das 

notas acrescidas às edições francesas do CLG, a partir de 1967, do linguísta italiano Tullio de 

Mauro, e traduzidas por Louis-Jean Calvet, torna-se evidente uma revelação feita por Robert 

Godel, responsável pela publicação dos manuscritos de Saussure, a saber, que o trecho 

mencionado acima foi em verdade uma interpretação feita pelos editores do Cours, Charles 

Bally e Albert Sechehaye, e, portanto, de inteira responsabilidade destes, e não de Saussure: 

 
Conforme revelou primeiramente Robert Godel (S. M. 119 et 181), o último 
parágrafo do CLG é a “conclusão dos editores”; dito de outra forma, nada 
nas fontes manuscritas demonstra que Saussure pronunciou essa célebre 
frase e evidentemente menos ainda que ela represente “a ideia fundamental” 
de seus ensinamentos. [...]. 
Os editores, ao escreverem essa frase, certamente não a criaram e nihilo [do 
latim: a partir do nada] : Godel já tinha destacado o fato de que eles 
pensaram escrever algo em conformidade com o princípio do CLG 25 : “é 
necessário colocar-se em primeiro lugar no campo da língua e tomá-la como 
norma de todas as outras manifestações da linguagem”. Mas Saussure, 
conforme temos destacado inúmeras vezes (supra nota 303), não esperava de 
modo nenhum decretar com isso uma attitude exclusivista. A língua é norma 
e formada de uma matéria extremamente heterogênea e composto presente 
em tudo (CLG, p. 20-22) no domínio legítimo do estudo linguístico. A 
língua é portanto o objeto específico da linguística não no sentido vulgar de 
“Gegenstand” (Lommel), de “coisa”, mas no sentido de princípio de 
ordenação dos conhecimentos linguísticos (ver nota 40). “Vamos voltar para 
o plano. Retomemos este termo: as línguas. A Linguística não tem que 
estudar que não o produto social, a língua. Mas este produto social se 

                                                
65  “a Linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua considerada em si mesma e por si mesma.” 

(Tradução da versão brasileira do CLG, 34. ed., 2012, p. 305). 
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manifesta por meio de uma grande variedade de línguas (objeto concreto é, 
por conseguinte, o produto social depositado no cérebro de cada um). Mas 
isso que é dado, são as línguas. É necessário, desde o início, estudar as 
línguas, uma variedade de línguas. Pela observação dessas línguas, nós 
deduziremos o que é universal. Obter-se-á, então, diante disso, um 
conjunto de abstrações: isso será a língua, onde nós estudaremos isso 
que se observa nas diferentes línguas. Em terceiro lugar, restará se ocupar 
do indivíduo. Execução tem uma importância, mas não é essencial. Não 
convém misturar no estudo fenômeno geral e mecanismo de execução 
individual” (427-429 B Engler). As múltiplas línguas, instrumentos 
elaborados pelo corpo social a uma historicidade definida, ao 
reconhecimento dos aspectos universais da técnica linguística, considerada 
além da sua disparidade “superficial”, de sua “unidade profunda” (CLG, p. 
140), à consideração renovada do “aspecto de execução” (CLG, p. 30), da 
“execução individual”: este é o Umweg [do Alemão: desvio] que Saussure 
propõe à Linguística (CLG. Notes. 1967, p. 476-478, itálicos do autor; 
negrito e tradução nossos)66. 

 

 Os trechos da nota demonstrados acima revelam a incongruência de uma interpretação 

que, por muito tempo, foi atribuída a Saussure. Há muito se conversa entre linguistas sobre o 

enfoque que este filósofo deu à língua enquanto sistema linguístico, abstraindo de suas 

análises seu aspecto discursivo. Ao que tudo indica, inclusive, a partir de seus manuscritos, o 

fato de ter dado esse enfoque à lingua se deveu a uma escolha de caráter metodológico. No 

momento em que realizara os cursos em Genebra envolvendo linguística geral, precisou 

naquele momento o que veio a ser considerado como objeto da linguística, mais facilmente 

apreensível e controlável que a fala – aspecto individual e multifacetado da linguagem (CLG, 
                                                
66  “Comme l’a révélé le premier R. Godel (S. M. 119 et 181), le dernier alinéa du C. L. G. est la « conclusion 

des éditeurs » : autrement dit, rien dans les sources manuscrites ne montre que Saussure ait prononcé cette 
célèbre phrase, et évidemment encore moins qu’elle représente « l’idée fondamentale » de son enseignement. 
[…]. 

 Les éditeurs, pour écrire cette phrase, n’ont certainement pas crée e nihilo : Godel avait déjà souligné le fait 
qu’ils ont cru écrire quelque chose de conforme au principe du C. L. G. 25 : « il faut se placer de prime abord 
sur le terrain de la langue et la prendre pour norme de toutes les autres manifestations du langage ». Mais 
Suassure, comme on l’a plusieurs fois relevé (supra note 303), n’entendait pas du tout décréter par là une 
attitude exclusiviste. La langue est norme et forme d’une matière extrêmement hétérogène et composite qui 
rentre toute (C. L. G. 20-22) dans le domaine légitime de l’étude linguistique. La langue est donc l’objet 
spécifique de la linguistique non pas au sens vulgaire de « Gegenstand » (Lommel), de « chose », mais dans 
le sens de principe ordonnant les connaissances linguistiques (voir note 40). « Revenons au plan. Reprenons 
ce terme : les langues. Linguistique n’a à étudier que le produit social, la langue. Mais ce produit social se 
manifeste par une grande diversité de langues (objet concret est donc ce produit social déposé dans le cerveau 
de chacun). Mais ce qui est donné, ce sont les langues. Il faut d’abord étudier les langues, une diversité de 
langues. Par observation de ces langues, on tirera ce qui est universel. Il aura alors devant lui un ensemble 
d’abstractions : ce sera la langue, où nous étudierons ce qui s’observe dans les différentes langues. En 
troisième lieu il restera à s’occuper de l’individu. Exécution a une importance, mais n’est pas essentielle. Il 
ne faut pas mêler dans étude phénomène général et mécanisme d’exécution individuelle » (427-429 B 
Engler). Des multiples langues, instruments élaborés par des corps sociaux à l’historicité définie, à la 
reconnaissance des aspects universels de la technique linguistique, considérée, au-delà de sa disparité « 
superficielle », dans son « unite profonde » (C. L. G. 140), à la consideration renouvelée du « côté exécutif » 
(C. L. G. 30), de l’ « execution individuelle » : c’est là l’Umweg [do Alemão: desvio] que Saussure propose à 
la linguistique” (CLG. Notes. 1967, p. 476-478, itálicos do autor). 
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2012[1970], p. 50-52)67. Porém, conforme se pode depreender da nota elaborada por Túlio de 

Mauro suprademonstrada, a compreensão universal da língua só é possível a partir das línguas 

existentes na humanidade: « Par observation de ces langues, on tirera ce qui est universel. Il 

aura alors devant lui un ensemble d’abstractions : ce sera la langue, où nous étudierons ce qui 

s’observe dans les différentes langues. » [Cf. trecho em negrito na citação acima]. Ademais, o 

autor genebrino ora e outra deixou transparecer a emergência de uma ciência que ainda estaria 

por vir, a saber, a Semiologia (CLG, 2012[1970], p. 47-48), a qual, tratando da linguagem 

como um todo, portanto, não exclusivamente verbal, só atesta a natureza complexa que o 

estudo da linguagem ainda que exclusivamente linguístico impõe ao pesquisador. 

 O fato é que, a despeito dessa querela, a emergência da consciência ou do pensamento 

consciente, conforme pesquisas têm apontado, dá-se por meio da apreensão do signo 

linguístico, sendo este fenômeno singularmente caro à compreensão das relações 

intersubjetivas e, portanto, da natureza humana. A respeito dessa emergência, tome-se como 

exemplo as reflexões tecidas por Bronckart (2006, p. 106) quando diz que “A tese do 

interacionismo, e em particular de Vygotsky (1934/1997), então, é que a interiorização dos 

signos da língua natural em uso no ambiente é a condição da transformação do psiquismo 

prático em um pensamento consciente”. E, mais adiante, o autor dirá que: 

 
Por seu caráter imotivado (sua ausência de fundamento natural), os signos 
conferem ao funcionamento psíquico uma autonomia real no que concerne 
às condições de reforço do meio, autonomia que é uma condição para o 
estabelecimento de representações permanentes. Por seu caráter discreto, os 
signos introduzem delimitações, recortes no funcionamento representativo, 
em outros termos, eles aí estabilizam unidades, o que constitui uma condição 
para que se possa instaurar um sistema de operações ou de pensamento. 
Finalmente, por seu caráter radicalmente arbitrário, enfim, os signos 
provocam um desdobramento do funcionamento psíquico; eles introduzem, 
sobre as imagens mentais idiossincráticas que todo organismo é suscetível de 
construir em suas interações com o meio, tipos de envelopes sociais que 
reagrupam e reanalisam essas mesmas imagens primárias, desdobramento 
gerador de uma possibilidade de se porem em relação essas duas ordens de 
representações, o que parece construir uma condição de acessibilidade do 

                                                
67  A título de exemplo, cabe mencionar os acurados estudos saussureanos da professora Mônica Nóbrega, do 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (DLCV) do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 
(CCHLA) da UFPB. Em sua obra O Ponto de Vista do Sistema: possibilidade de leitura da linguística geral 
de Ferdinand de Saussure, a autora apresenta uma acessível releitura do pensamento do filósofo genebrino, 
valendo-se desse aspecto didático para ressaltar o aspecto de inacabamento de tal pensamento, sobre o qual, 
portanto, ainda há muito o que se dizer. Por suas contribuições desde a disciplina de Teoria Linguística I, 
quando da realização de minha primeira graduação, a introdução deste capítulo envolvendo o universo 
linguístico é, em verdade, uma homenagem à sua grande pessoa, em particular, como professora e 
pesquisadora. Ademais, as presentes explanações têm como objetivo alcançar outros leitores em potencial, 
em particular, do campo jurídico, muitos dentre os quais talvez não estejam familiarizados ainda com as 
contribuições do filósofo genebrino para a Linguística e, consequentemente, para a linguagem. 
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pensamento a ele mesmo, ou seja, da emergência da consciência. 
(BRONCKART, 2006, p. 113-114, grifos do autor). 

 

 Depreende-se do que foi exposto que a língua envolve um trabalho metarreflexivo, o 

qual não se dá por outro modo que não socialmente, daí a relevância da intersubjetividade, 

posto que é dessa forma que o conhecimento circula socialmente. Disso decorre, por sua vez, 

que, por mais que as ações humanas sejam influenciadas pelo social – e aqui cabe ressaltar a 

influência dos campos de conhecimento nas ações de quem nesses campos esteja inserido, a 

exemplo da influência do campo jurídico na elaboração do TCC por parte do granduando em 

Direito – há a possibilidade de cada indivíduo deixar marcada a sua singularidade naquilo que 

elabora, por vezes, promovendo efeitos que podem eventualmente conferir mudanças no 

âmbito social. 

 No contexto universitário, no entanto, é preciso ultrapassar as práticas que tendem a 

tomar as convenções desse contexto de interação como algo que já faça parte do senso 

comum. Trata-se de um novo contexto e que, portanto, implica novas demandas de usos da 

leitura e da escrita. Esta tende a ser sempre algo desafiador, mesmo para aqueles que já 

tenham essa habilidade já bem desenvolvida. Aliás, se serve de consolo, a escrita não era vista 

como algo fácil nem mesmo por Saussure, cujos pensamentos fundamentaram a Linguística 

como Ciência. Conforme este renomado pesquisador escreveu em forma de uma nota, 

posteriormente encontrada em uma folha rasgada, não datada e publicada por Jean 

Starobinski, em 1971: 

 

Absolutamente incompreensível se eu não fosse obrigado a confessar-lhe 
que tenho um horror doentio pela pena, e que esta redação me causa um 
suplício inimaginável, completamente desproporcional à importância do 
trabalho. Para mim, quando se trata de linguística, isto é acrescido pelo fato 
de que toda teoria clara, quanto mais clara for, mais inexprimível em 
linguística ela se torna, porque acredito que não exista um só termo nesta 
ciência que seja fundado sobre uma ideia clara e que assim, entre o começo e 
o fim de uma frase, somos cinco ou seis vezes tentados a refazê-la 
(SAUSSURE [publicado por Jean Starobinski, em 1971]). 

 

 Acresce-se a essa característica de a escrita ser algo que desafia aqueles que dela se 

valham para se comunicar, o fato de a elaboração de textos não se dar de maneira aleatória, o 

que reforça o caráter intersubjetivo da ação humana por meio dos gêneros que circulam na 

sociedade. A fim de se compreender mais detalhadamente esse movimento, por sinal, muito 

comum à Linguística Aplicada, conforme demonstrou-se no capítulo em que foi discutido o 

letramento, apresentar-se-ão a seguir considerações acerca do arcabouço teórico-
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metodológico do interacionismo sociodiscursivo, por exemplo, a partir de Bronckart (1999, 

2006, 2007, 2008) e, mais adiante, do agir comunicativo, em Habermas (2012[1981]; 

1997[1992]). 

 

4.1 O INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO: UMA PROPOSTA DE 

COMPREENSÃO DAS AÇÕES HUMANAS POR MEIO DA LINGUAGEM 

 
 Desde a publicação dos postulados de Saussure, em particular, a partir de seus cursos 

sobre linguística geral, muito se tem discutido a respeito do fenômeno linguístico sob um viés 

científico. Os manuscritos do autor ensejaram releituras, reformulação de pontos de vista 

acerca da sua visão, a qual foi alvo de críticas por parecer conter uma ideia um tanto restritiva 

desse fenômeno, justamente por não reconhecer, ao menos aparentemente, seu aspecto 

discursivo. Como visto, se o autor resolvera dar um enfoque à língua enquanto objeto de 

análise, abstraindo-a das demais particularidades do fenômeno linguístico, a exemplo da fala, 

por esta ser mais fluida e, portanto, de difícil apreensão em termos do que pudesse ser 

considerado enquanto elementos ou traços universais, muito provavelmente o fez apenas por 

uma questão metodológica, posto que, com esse “recorte”, necessitava apreender aquilo que 

fosse mais sistemático, que configurasse regularidade na linguagem. 

 A linguagem é desses fenômenos que não cabem em uma única ciência tamanha a sua 

complexidade. Daí ser alvo de investigação em diferentes campos do conhecimento, em 

particular, científico. A soma dessas visões, por sinal, de certo modo, é corolária da visão que 

os gregos tinham acerca das coisas que eles refletiam, daquilo que se chama hoje por visão 

holística das coisas. É com essa mesma perspectiva integradora que a corrente teórica do 

interacionismo sociodiscursivo procura compreender as ações humanas mediadas pela 

linguagem, a ponto de advogar a ideia de uma “ciência do humano” (BRONCKART, 2006, p. 

10), a qual não concebe as ciências humanas como distintas das ciências sociais, já que 

aquelas assim como estas são essencialmente sociais. 

 Esse é um dos motivos que levou os idealizadores dessa corrente teórica – um grupo de 

autores genebrinos – a publicarem na década de noventa um Manifesto contendo as bases 

epistemológicas dessa corrente, a qual, tendo origem no interacionismo social desenvolvido 

no âmbito da psicologia, em particular, relacionados aos estudos de Vygotsky, apresenta uma 

ideia ampliada de compreensão da atividade humana, colocando em questão, ou em evidência, 

os seres humanos, a sua capacidade de intervir no mundo, sobretudo por meio de intervenções 

educativas, uma vez que estas tendem a alterar as representações que os aprendizes costumam 
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ter de si mesmos e de suas ações, promovendo, assim, reorientações do desenvolvimento 

humano (BRONCKART, et al., 1996, p. 70b-71a). 

 Nesse Manifesto, os autores abordam um diagnóstico feito por Vygotsky, 

consubstanciado em sua obra The crisis, de 1982, na qual descreve e denuncia a crise em que 

se encontrava a Psicologia até então, cujos paradigmas dominantes continuavam a se basear 

em proposições sobremaneira idealistas. Essa crise remonta às bases da construção do 

conhecimento, mais precisamente, fundamentada na ideia aristotélica de distinção de duas 

ordens de fenômenos, a saber, “um mundo (ou cosmos, em oposição a caos) pré-existente e 

pré-organizado” e “o logos, que é humano, universal, lógico e lingüístico, cujas estruturas 

proposicionais eram consideradas como refletindo ‘naturalmente’ as estruturas do cosmos”, a 

qual obtivera o acréscimo de um “termo intermediário”, a saber, “o raciocínio ou operações 

mentais, entre as estruturas objetivas do mundo e as estruturas externas das linguagens 

naturais”, culminando na ideia cartesiana de “ser humano consciente (sujet conscient) como 

fonte e fator regulador dessas operações mentais”, concepção esta que, sendo essencialmente 

criacionista “Deus concedeu apenas ao ser humano uma alma ou capacidade de pensar 

racionalmente”, acabou por não considerar “relevante atacar a questão do status da 

consciência como ‘contrafluxo’ da questão da construção do conhecimento.” (BRONCKART 

et al., 1996, p. 65a-65b, grifos do autor). Por conseguinte, o autor assim explica as 

consequências dessa postura: 

 
Omitiu-se totalmente o status das capacidades comportamentais humanas e 
especialmente as capacidades linguísticas (sic). E, finalmente, excetuando-se 
de forma notável Hegel – o qual introduziu uma dimensão construtiva e 
histórica às interações dialéticas e sustentou que todas as produções humanas 
(econômicas, sociais e culturais) derivam desse ‘poder original’ que se 
chama consciência humana –, não se considerou o problema da origem das 
produções humanas sócio-culturais” (BRONCKART et al., 1996, p. 65a-
65b, grifo do autor). 

 

 Isto assente, acresce-se o fato de que a abordagem de Comte agravou ainda mais esse 

quadro idealista: 

 
Ao rejeitar todas as questões metafísicas, o pai da filosofia positiva contestou 
a existência de capacidades humanas específicas e, de forma mais óbvia do 
que seus precursores, abandonou a ideia de um questionamento genealógico 
ou histórico: o mundo é estável, está em ordem, e a tarefa da ciência é 
descobrir suas leis permanentes. (BRONCKART et al., 1996, p. 65b, grifos 
do autor). 
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 Comte contestou, assim, a natureza científica da Psicologia, o que levou essa disciplina 

a cindir-se em escolas que se detiveram na investigação de comportamentos ou então de 

capacidades mentais ou ainda nos termos do funcionamento social ou linguístico do ser 

humano, tendo sido a maioria dessas escolas influenciada pelo dualismo pós-cartesiano. 

Como visto, a concepção dualista, a qual distingue fenômenos físicos de fenômenos 

psicológicos, ao conceber que esses fenômenos procedem de duas substâncias diferentes, 

compreende que tais fenômenos demandam abordagens científicas diferentes. No entanto, 

partindo do pensamento vigotskyano, Bronckart et al. (1996, p. 66a) assim pontuam acerca do 

comportamento humano: 

 
Para Vygotsky, ao contrário, os comportamentos humanos são 
“complexidades” comportamentais, sociais, linguísticas (sic), mentais e, 
portanto, seu estudo científico implica o dever de se indagar sobre as 
relações genealógicas que existem entre essas dimensões diferentes, 
particularmente o papel que a construção social e a produção lingüística (sic) 
desempenham nessa interação. 

 

 Isto posto, Bronckart et al. (1996, p. 66b, destaques em negrito nossos) chamam a 

atenção para “duas lacunas menos claramente discutidas” por Vygostky: 

 
A primeira é a dificuldade de levar em consideração as dimensões 
lingüísticas (sic) do funcionamento humano. Se, como muitos indicaram, o 
“silêncio sobre a linguagem” no trabalho de Kant e Piaget impressiona, os 
paradigmas científicos que parecem lhe conceder certo status (o 
comportamentalismo e principalmente o cognitivismo) somente o fazem 
colocando de lado suas bases sociais radicais (apesar de Saussure e 
Wittgenstein claramente enfatizarem sua importância), e colocando de lado 
suas propriedades ativas ou discursivas. 
Fortemente relacionada à lacuna anterior, a segunda encontra-se no silêncio 
relativo à base social e histórica de todo comportamento. É claro que os 
paradigmas dominantes não disputam a existência das questões sociais em si, 
mas as percebem como ramificações de capacidades cognitivas universais: 
questões sociais são apenas produtos secundários das questões psicológicas 
(PIAGET, 1965). Portanto, esses paradigmas ignoram a variedade objetiva 
(tanto histórica como cultural) dos mecanismos sociais, como também, é 
claro, seu papel na constituição e diversificação de tipos de funcionamento 
psicológico. 

 

 Depreende-se dessas considerações que à ideia integradora da ciência humana não cabe 

o dualismo, proposto por Descartes, o qual “implica que toda entidade acessível ao ser 

humano é, de fato, produto do pensamento”; convém, portanto, lançar mão do monismo 

proposto por Spinoza, o qual, por sua vez, “implica que o pensamento, assim como qualquer 

fenômeno qualificado, é apenas o produto de matéria única em atividade contínua”, 
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outrossim, adotando “a perspectiva evolucionista” – porém oposta ao fixismo herdado de 

Aristóteles – “como referencial das ciências naturais em geral e da perspectiva histórico-

cultural como referencial específico das ciências humanas/sociais” (BRONCKART et al., 

1996, p. 67a-67b, negritos do autor). 

 Destarte, o Manifesto coloca em questão não apenas a capacidade de os seres humanos 

intervirem no mundo por meio da linguagem, mas a própria linguagem, o seu status, 

refutando a “tese clássica de que a linguagem se funda na natureza” (BRONCKART et al., 

1996, p. 67b). Defende-se, portanto, nesse manifesto, a convencionalidade da língua, 

concepção esta que encontra ecos nos estudos de autores como Saussure e Wittgenstein. A 

esse respeito, Bronckart et al. (1996, p. 67b) assim esclarecem: 

 
Estes autores indicaram claramente que a linguagem procede somente de 
uma convenção social de designação: signos e discursos somente emergem 
como produtos de uma atividade coletiva resultante de negociação de 
representações do mundo; conforme apoiado hoje em dia por Habermas 
(1987), uma atividade simultaneamente geradora da própria questão social. 

 

 Daí a relevância de se considerar o status da linguagem, o qual é compreendido pelos 

autores desse manifesto da seguinte maneira: 

 

Considerar seriamente a linguagem significa automaticamente considerar 
primeiro as questões sociais: na medida em que a linguagem só existe na 
forma de várias linguagens naturais, dotadas de sua própria semântica, 
considerar questões sociais também significa considerar a miscelânea 
variável de sua semântica ou, em outras palavras, sua variabilidade cultural. 
(BRONCKART et al., 1996, p. 67b). 

 

 Assim, o interacionismo sociodiscursivo parte da tese geral do interacionismo social, a 

qual concebe que “as propriedades específicas do comportamento humano resultam de uma 

socialização particular que é possibilitada pela emergência histórica de instrumentos 

semióticos” (BRONCKART et al., 1996, p. 69a, grifos do autor), reforçando “a afirmação da 

equação ‘a humanidade é social’”, e, por essa razão, propondo a reformatação das ciências 

humanas/sociais. 

 Conforme esclarecem os autores, “Desde que, a partir de Durkheim e Saussure, admite-

se que os fatos sociais, assim como os fatos lingüísticos, são, pela própria natureza, 

basicamente formas diversas de representação, a questão sobre as condições de 

representações torna-se nuclear para todas as ciências” (BRONCKART et al., 1996, p. 

69a, grifos nossos), daí a ideia dos autores de “reformatação”, porém, não sem antes uma 
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reavaliação da questão da psicologia, ressalte-se, a divisão praticada por suas escolas 

essencialmente corolárias da concepção dualista. Em outros termos, dada a relevância dos 

estudos das representações para as ciências e sendo os estudos da psicologia particularmente 

relevantes para a compreensão dessas representações, a reavaliação desta ciência torna-se 

imprescindível para que a reformatação supracitada seja realizada. 

 Dentro desse quadro epistemológico, compreende-se que “as ciências humanas/sociais 

mantêm uma relação de interdependência com as ciências naturais e, em particular, com a 

biologia”, no que tange às capacidades comportamentais e psíquicas elementares dos seres 

humanos serem regidas pelo determinismo biológico, diferentemente do que ocorre com as 

operações mentais, a ação e a linguagem com a qual estão ligadas, posto que se libertam desse 

determinismo (BRONCKART et al., 1996, p. 71b), e nisso se confere o destaque dado ao 

humano, posto que somente a este é atribuída a capacidade de se mover e de se relacionar no 

mundo por meio de uma linguagem que lhe possibilita a reflexão e reorientação dessas 

mesmas ações realizadas por seu intermédio. 

 Não seria, portanto, o caso de se “‘imaginar’ estruturas neurológicas que poderiam 

determinar o comportamento humano”, mas, sim, o de “analisar até que ponto a organização 

dos significados psíquicos da ação e da linguagem levam, historicamente, a uma 

reorganização do cérebro humano.” (BRONCKART et al., 1996, p. 71b). 

 Poder-se-ia sintetizar, conforme apresentado no Manifesto (BRONCKART et al., 1996, 

p. 69a-71a, grifos nossos), as seis teses do interacionismo sociodiscursivo da seguinte 

maneira: em primeiro lugar, as atividades humanas são organizadas de maneira mais 

complexa, se comparada à organização funcional dos demais animais voltada exclusivamente 

à sobrevivência; tal organização é realizada no plano das formações discursivas, no qual a 

interação se dá por meio da linguagem, mais precisamente considerada como atividade 

linguística, representada por formas comunicativas variadas, ou, em outros termos, os 

gêneros textuais. 

 Em segundo lugar, à atividade prática corresponde o contexto por meio do qual os 

organismos têm acesso ao ambiente, porém, na humanidade, o contexto não é estabelecido de 

outro modo que não por meio de representações sociais que, uma vez interiorizadas, geram 

representações individuais. 

 Em terceiro lugar, se se considera que as representações individuais não deixam de ser 

um fenômeno psicológico, elas não se constituem a partir da interiorização das dimensões 

sociológicas, mas da construção de ações enquanto unidades de funcionamento 

comportamental mental, as quais, por sua vez, constituem os seres humanos, tomados nesse 
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quadro teórico como agentes. Essas ações enquanto “partes de atividade social atribuídas a 

um organismo humano” são constantemente avaliadas socialmente, o que leva os seres 

humanos a tomarem consciência de seu papel e da responsabilidade que lhes é atribuída ao 

desempenharem suas ações. 

 Em quarto lugar, é a linguagem, mais precisamente, por meio dos signos linguísticos, a 

grande responsável pela alteração de uma psique elementar “para um funcionamento psíquico 

apoiado em unidades definidas e estruturadas, apresentando essas propriedades ativas e auto-

reflexivas que caracterizam o pensamento e a consciência”. 

 Em quinto lugar, as intervenções educativas são o meio de avaliação e reorientação das 

ações humanas. 

 E, em sexto lugar, essas intervenções são realizadas por meio dos textos, os quais, por 

proporem essas “reconfigurações das atividades humanas”, são considerados enquanto 

“macroferramentas’ do desenvolvimento humano”; o homem se desenvolve por meio de 

textos. E neste ponto cabe relembrar a revelação de Foustel de Coulanges (2004[1981]), de 

que é a evolução da inteligência do homem a causa geradora dessas transformações por que 

ele passa ao longo do tempo. 

 De tudo o que foi exposto, ressalte-se, conforme advogam os teóricos do ISD, “que a 

ampla metodologia das humanidades e das ciências sociais está relacionada à compreensão” 

(BRONCKART et al., 1996, p. 73b). Esse é, por sinal, um dos traços distintivos entre estas e 

as ciências naturais, como bem coloca Reale (2002, p. 86, grifos do autor), a partir do 

contexto jurídico: 

 

Não será demais, porém, lembrar uma diferença entre as ciências humanas 
naturais e as ciências humanas no que se refere ao problema dos valores e 
dos fins. Bastará dizer que as leis físico-naturais são cegas para o mundo dos 
valores; não são boas, nem mais prudentes ou imprudentes, belas ou feias, 
mas podem ser apenas certas ou não, conforme a sua correspondência 
adequada aos fatos que explicam. Explicar consiste em ordenar os fatos 
segundo nexos ou laços objetivos de causalidade ou de funcionalidade, que 
terão tanto mais rigor científico quanto maior for a neutralidade de quem os 
estuda e enuncia. 
No mundo humano, ao contrário, como os fatos sociais fazem parte da vida, 
dos interesses e dos fins do observador, este, por mais que pretenda ser 
cientificamente neutro (íamos quase dizendo, “heroicamente” neutro…) não 
os vê apenas em seus possíveis enlaces causais. Há sempre uma tomada de 
posição perante os fatos, tomada de posição essa que se resolve num ato 
valorativo ou axiológico. A bem ver, pode e deve existir objetividade no 
estudo dos fatos jurídicos, mas não é possível uma atitude comparável à 
pretendida “neutralidade avalorativa” de um analista em seu laboratório, ante 
uma reação química. Daí Dilthey ter afirmado, e depois dele o problema tem 
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logrado outros desenvolvimentos, que “a natureza se explica, enquanto que a 
cultura se compreende”. 
Compreender é ordenar os fatos sociais ou históricos segundo suas 
conexões de sentido, o que quer dizer, finalisticamente, segundo uma ordem 
de valores. 

 

 Ainda sobre a compreensão, Bronckart et al. (1996, p. 73b) pontuam o seguinte: 

 

[…] os pesquisadores estão sempre sendo desafiados por interpretações de 
ações ou textos, pelas quais buscam ler os termos que organizam as 
representações humanas e pelas quais, subseqüentemente (sic), empenham-
se em alcançar uma maior compreensão de si próprios. 

 

 No entanto, assim como a indução e a dedução se complementam (REALE, 2002, p. 

84), a depender dos dados e objetivos de investigação, os pesquisadores no quadro das 

ciências humanas/sociais podem se valer tanto da explicação quanto da compreensão ao erigir 

seus estudos. O Manisfesto chega aos seus vinte anos de existência, mas ainda naquele 

momento, de sua publicação, sinalizava um direcionamento a esse respeito: 

 
Dentro desse referencial amplo, as abordagens experimentais podem, 
portanto, ser desenvolvidas como passos localizados, almejando chegar a 
explicações causais, ou por intermédio do desenvolvimento de modelos. 
Essas abordagens certamente demonstrarão todo o rigor de procedimentos de 
verificação, mas a seus produtos explicativos somente será assegurado seu 
verdadeiro status quando forem reintegrados numa abordagem hermenêutica 
abrangente, como propostas de novos significados, necessitando de 
renegociação contínua no contexto das atividades lingüísticas (sic) dos 
grupos humanos (BRONCKART et al., 1996, p. 74a, itálico do autor). 

 

 De fato, ao longo desses anos, inúmeras pesquisas, valendo-se do arcabouço teórico-

metodológico do interacionismo sociodiscursivo, têm promovido ressignificações, a partir de 

contextos específicos de investigação, tanto do ponto de vista teórico quanto das práticas 

investigadas. O ISD compreende em geral três ramos ou vertentes investigativos: um, mais 

voltado para a compreensão das ações dos agentes, incluindo o trabalho do professor; outra, 

voltada para a compreensão da aprendizagem, por parte dos aprendizes, de modo a 

desenvolver modelos ou sequências didáticas, a fim de facilitar os processos de 

aprendizagem; e outra, voltada mais especificamente para a análise linguística ou de textos 

corporificados nos mais variados gêneros textuais que circulam em diferentes contextos 

sociais. Essas vertentes têm-se pluralizado nos últimos anos, gerando desdobramentos os mais 

variados. 
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 Em verdade, em quaisquer dessas vertentes, os textos são contemplados, em uma maior 

ou menor medida. Conforme mencionado, os textos não só contribuem para a compreensão 

das atividades humanas permeadas pela linguagem, mas também promovem a reconfiguração 

dessas atividades, sendo o espaço educacional um lugar privilegiado para se pensar e, 

eventualmente, promover reconfigurações dessas atividades, pela possibilidade de uma 

reflexão mais acurada que este espaço tende a propiciar. 

 A sala de aula é um espaço que, apesar de materializar-se, por vezes, em portas, janelas 

e paredes, não se limita a essa materialidade, constitui-se em um locus inicial, um ponto de 

partida, um portal, a partir do qual conhecimentos e práticas são desenvolvidos. Não é à toa 

que a aula, sendo um gênero textual e, portanto, uma forma de vida ou modo de ser 

(BAZERMAN, 2006, p. 23) é, sobretudo, (re)construída por seus participantes, ainda que ao 

seu redor não haja uma parede sequer. 

 Nesse sentido, as ressignificações podem promover reconfigurações mais locais, nos 

próprios contextos das práticas educacionais. Mas podem ainda se estender a outros 

contextos, por meio dos aprendizes que, em outras situações, assumam a posição de agentes e, 

neste caso, não exclusivamente educacionais. O fato é que, em qualquer situação em que 

estejam envolvidos, ao fazerem uso dos gêneros, os seres humanos dão forma às atividades 

sociais (BAZERMAN, 2005, p. 31). 

 Assim, compreender as peculiaridades implícitas desses processos práticos de interação 

social por meio dos textos torna-se relevante na medida em que pode favorecer uma ação mais 

bem-sucedida por parte de quem pretenda atingir certos objetivos ao agir em contextos 

específicos. Daí a materialidade textual, por vezes, ser estudada tanto do ponto de vista de sua 

organização composicional quanto do pragmático, levando-se em conta, justamente, que os 

textos não se dão de maneira ocasional, ou seja, são elaborados de maneira situada, para 

atingir certos objetivos, os quais são essencialmente sociais. Isto porque, por mais que um 

agente se mova a fim de atingir objetivos pessoais, sua ação é perpassada pelas exigências 

sociais quer diretamente impostas ou tacitamente compreendidas. Uma ação não bem-

sucedida, portanto, pode ser o reflexo do não atendimento a algumas dessas demandas sociais, 

inclusive relacionadas aos textos por meio dos quais coloca em prática essa ação. 

 É nessa perspectiva que o texto é compreendido, no ISD, como uma unidade empírica, 

uma construção semiotizada, dotada de sentido, ou significado, que concretiza uma ação de 

linguagem. Essa ação de linguagem, portanto, não é realizada de outro modo que não por 

meio de textos. Enquanto que estes podem ser definidos mais especificamente por suas 

características linguísticas, a ação de linguagem extrapola essas características, sendo 
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compreendida a partir de sua relação com o contexto de produção. Este, por sua vez, pode ser 

definido por certo conjunto de parâmetros, a saber, os parâmetros físicos e os 

sociossubjetivos, os quais tendem a influenciar a organização textual. Isto porque, ao elaborar 

um texto, certas representações de mundo são mobilizadas levando os agentes a adequarem 

sua fala/escrita à situação de interação na qual se encontram inseridos. Os textos possuem 

formatos aos quais se costuma referir pelo conceito de gênero textual. O agente recorre ao 

intertexto, retirando de sua memória discursiva, das representações de mundo que detém, o 

modelo de gênero assim como a estrutura mais adequada para atingir os objetivos postos em 

cena em certa situação. Daí, a ação de linguagem ser considerada como uma unidade 

psicológica, enquanto que o texto em si uma unidade comunicativa (BRONCKART, 1999, p. 

91-93). 

 Em outros termos, o texto é uma unidade concreta, enquanto que a ação de linguagem 

uma unidade abstrata. Ao “reunir e integrar os parâmetros do contexto de produção e do 

conteúdo temático, tais como um determinado agente os mobiliza, quando empreende uma 

intervenção verbal” (BRONCKART, 1999, p. 99), essa ação de linguagem acaba por reunir e 

integrar mais especificamente um conjunto de conhecimentos pertencentes a diferentes 

campos, a exemplo da psicologia, sociologia, linguística... Com essa perspectiva, a fim de dar 

conta de questões humanas, o ISD procura avançar, colocando em prática um dos projetos 

inicialmente formulados por Vygotsky no campo da Psicologia, que ia ao encontro de uma 

visão unificadora de dimensões que naquele momento eram caras aos estudos da psicologia, 

mas que, no entanto, eram abordadas isoladamente. 

 A proposta do ISD, embora originalmente desenvolvida no âmbito da psicologia 

educacional, pela própria natureza interdisciplinar, torna-se sobremaneira útil para embasar 

diferentes pesquisas desenvolvidas no campo da Linguística em interface com questões 

educativas, no caso desta pesquisa, com questões acadêmicas. A teoria do agir comunicativo, 

por sinal, torna-se um elo ou um meio para se estabelecer um diálogo entre o Direito e a 

Linguística, tendo em mente o fato de o presente estudo desenvolvido no âmbito linguístico 

deter-se na análise de TCC elaborados no campo jurídico e de essa teoria do agir 

comunicativo ter sido originalmente desenvolvida no âmbito da filosofia política, a qual será 

abordada mais detalhadamente na seção seguinte. Por ora, cabe pontuar que os mundos 

formais ou mundos representados, a saber, os mundos objetivo, social e subjetivo, em 

contraste com o mundo da vida, ao serem retomados no ISD, fornecem um aparato essencial 

para a compreensão de certas coordenadas que orientam as ações humanas por meio da 

linguagem, justamente pelo fato de o contexto ser estabelecido a partir dessas representações 
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sociais. Conforme visto, a partir de Bronckart et al. (1996, p. 69b), “a apropriação desses 

mundos representados por organismos humanos [...] geram as ‘representações individuais’”. 

Estas, não se dão a partir de “uma interiorização direta das dimensões sociológicas”, mas por 

meio das ações semiotizadas enquanto “unidades de funcionamento comportamental mental”, 

ou psicológicas, que se concretizam por meio dos textos, os quais estabelecem, enfim, a 

comunicação pretendida. 

 Em outros termos, a ação desenvolvida a partir do mundo objetivo é o elo entre as 

representações sociais e as representações individuais. Daí as “ações imputáveis a agentes 

particulares”, partes da atividade humana mais geral, interessarem de um modo tão particular 

ao ISD, posto que a essas ações se relaciona tão aproximativamente o conceito de 

intervenção: “Almejando alterar os limites da ação dos aprendizes, e conseqüentemente (sic) 

alterando a representação que têm de si próprios, essas intervenções são, por conseguinte, um 

dos fatores principais do desenvolvimento” (BRONCKART et al., 1996, p. 71b). Neste ponto, 

a partir de Bronckart (1985), convém demonstrar a distinção entre « l’espace de l’acte de 

production », ou espaço do ato de produção, e « l’espace de l’interaction sociale », ou espaço 

da interação social. Enquanto que o primeiro “delimita as características materiais ou físicas 

da atividade verbal”, o segundo é o “espaço em que a atividade de linguagem é articulada a 

um conjunto teoricamente infinito de parâmetros sociais dentre os quais o agente realiza suas 

escolhas”. O espaço do ato de produção “define uma zona de pertinência contextual 

extralinguística” e pode ser descrito pelos seguintes parâmetros: 

 
O produtor (ou locutor) da atividade de linguagem, que deve ser concebido 
como toda instância física de onde emana essa mesma atividade; ele diz 
respeito habitualmente a um organismo humano, mas o produtor pode 
consistir também (e sem dúvida cada vez mais) em uma máquina construída 
para esse efeito. A esse parâmetro de produtor está associada a variável do 
modo de produção, oral ou escrita. 
 
Os interlocutores (ou coprodutores) são os organismos humanos fisicamente 
presentes na atividade de produção, ou seja, suscetíveis de perceberem essa 
produção e de respondê-la, de segui-la e de retomá-la em contrapartida; os 
coprodutores se distinguem, portanto, dos outros humanos pelo fato de que 
eles têm acesso e contribuem para a produção em curso. 
 
O espaço-tempo do ato de produção tem um estatuto análogo àquele do 
“canal” da teoria da comunicação ; esse parâmetro define de certo modo as 
próprias condições da acessibilidade que nós viemos de evocar. Podemos 
distinguir uma variável “espaço”, definido como o lugar físico ao qual a 
produção é acessível, lugar situado nas coordenadas geográficas (Genebra, 
rua de Berne, “Palácio Mascotte” terceira mesa à esquerda ao entrar), e uma 
variável “tempo”, definido pelo momento físico ao qual a produção é 
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acessível, e situada no calendário cronológico convencional (21 de janeiro de 
1973, 23h05) (BRONCKART, 1985, p. 30, itálicos do autor; tradução 
nossa)68. 

  

 Depreende-se do que foi exposto que o espaço do ato de produção é o espaço físico da 

produção verbal, oral ou escrita. O produtor assim como os interlocutores correspondem a 

pessoas empíricas, por assim dizer, “de carne e osso”, ou seja, do mundo real, objetivo, que 

produzem textos a partir de um lugar e um tempo reais. Os parâmetros do espaço do ato de 

produção diferem-se dos parâmetros que descrevem o espaço da interação social, posto que 

estes, ao invés de delimitarem um contexto físico, delimitam um contexto social e subjetivo. 

Assim, o espaço da interação social pode ser descrito pelos seguintes parâmetros: 

 

O lugar social pode ser definido como a zona de cooperação na qual se 
desenvolve (e na qual se insere) a atividade de linguagem. Esse conceito foi 
escolhido de preferência ao de “instituição social” na medida em que as 
zonas de interação são mais numerosas e mais diversificadas que as 
instâncias que os sociólogos descrevem geralmente por esse termo (situações 
de trabalho industrial, interações comerciais, interações de lazer, etc.). 
 
O destinatário representa o alvo da atividade de linguagem, ou ainda o 
“público” ao qual ela é dirigida. O destinatário é o produto de uma 
representação social, e seu estatuto é diferente desse do interlocutor. A título 
de exemplo, o texto que eu produzo neste momento é “destinado” a um 
público que podemos definir como a representação social que eu faço de 
meus potenciais leitores, mas eu não tenho, fisicamente, nenhum 
interlocutor. 
 
O enunciador pode ser definido como a instância social da qual emanam os 
condutores verbais ; assim como pelos destinatários, ele diz respeito a um 
produto de uma representação social, na ocorrência de uma auto-
representação. Seguindo o mesmo exemplo, o enunciador da atividade em 
curso é a representação da posição científica a partir da qual o discurso 
produzido é legitimado. 
 

                                                
68  Le producteur (ou locuteur) de l’activité langagière, qui doit être conçu comme toute instance physique d’où 

émane cette meme activité ; il s’agit habituellement d’un organisme humain, mais le producteur peut 
consister aussi (et sans doute de plus en plus) en une machine construite à cet effet. A ce paramètre de 
producteur est associée la variable du mode de production, oral ou écrit. 

 Les interlocuteurs (ou coproducteurs) sont les organismes humains physiquement présents lors de l’activité 
de production, c’est-à-dire susceptibles de percevoir cette production et d’y répondre, de la poursuivre et de 
la repondre en charge ; les coproducteurs se distinguent donc des autres humains par le fait qu’ils ont accès et 
contribuent à la production en cours. 

 L’espace-temps de l’acte de production a un statut analogue à celui du « canal » de la théorie de l’information 
; ce paramètre définit en quelque sorte les conditions même de l’accessibilité que nous venons d’évoquer. On 
peut distinguer une variable « espace », définie comme le lieu physique auquel la production est accessible, 
lieu situé dans les coordonnées géographiques (Genève, rue de Berne, « Palais Mascotte » troisième table à 
gauche en entrant), et une variable « temps », définie par le moment physique auquel la production est 
accessible, et située sur le calendrier chronologique conventionnel (21 janvier 1973, 23 h 05) 
(BRONCKART, 1985, p. 30, itálicos do autor). 
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O objetivo enfim representa o efeito específico que se espera que a atividade 
de linguagem produza no destinatário ; o objetivo é de certo modo um 
projeto de modificação do destinatário em uma dada direção. Em nosso 
exemplo, ele diz respeito à contribuição ao esclarecimento dos processos 
psicológicos de produção dos textos (BRONCKART, 1985, p. 31-32, 
itálicos do autor; tradução nossa)69. 

 

 Os quatro parâmetros supracitados, portanto, referem-se a construções mentais sociais; 

nesse sentido, tais parâmetros guiam as ações humanas. Destinatário e enunciador, nesse caso, 

correspondem a papéis sociais assumidos não necessariamente por pessoas empíricas, mas por 

diferentes instâncias, a exemplo de instituições, que agem em contextos específicos, ou 

lugares sociais, os quais diferem entre si, não especificamente por sua materialidade, ou 

estrutura física, mas pela função que lhes é atribuída socialmente. A título de exemplo, um 

prédio que empiricamente é visto por sua estrutura física, socialmente adquire uma função 

social, podendo ser visto, por exemplo, como uma universidade, ou, ao menos, parte desta. 

São esses mesmos parâmetros sociais que possibilitam aos agentes, no decurso de suas 

relações sociais, adequarem suas ações aos diferentes contextos em que agem por meio da 

linguagem. A propósito, o fato de a linguagem estar articulada a um conjunto teoricamente 

infinito de parâmetros sociais tem a ver com o fato de a atividade de linguagem inserir-se em 

todas as atividades humanas. Conforme demonstra Barros (2011, p. 43), traduzindo Bronckart 

(1985, p. 31): 

 
A atividade de linguagem constitui o quadro que organiza e controla as 
interações do organismo com o seu meio; ela se inscreve em (e contribui ao 
mesmo tempo para definir) zonas de cooperação social (lugar social), no 
interior das quais as finalidades (ou objetivos) são perseguidos pelos 
membros do grupo (social). A atividade de linguagem é, portanto, conforme 

                                                
69  Le lieu social peut être défini comme la zone de coopération dans laquelle se déroule (et à laquelle s’insère) 

l’activité langagière. Ce concept a été choisi de préférence à celui d’« institution sociale » dans la mesure où 
les zones d’interaction sont plus nombreuses et plus diversifiées que les instances que les sociologues 
décrivent généralement sous ce terme (situations de travail industriel, interactions commerciales, interactions 
de loisirs, etc.). 
Le destinataire représente la cible de l’activité langagière, ou encore le « public » auquel elle est adressée. Le 
destinataire est le produit d’une représentation sociale, et son statut est différent de celui d’interlocuteur. A 
titre d’exemple, le texte que je produis en ce moment est « destiné » à un public que l’on peut définir comme 
la représentation sociale que je me fais de mes lecteurs potentiels, mais je n’ai, physiquement, aucun 
interlocuteur. 
L’énonciateur peut être défini comme l’instance sociale d’où émanent les conduites verbales ; comme pour le 
destinataire, il s’agit du produit d’une représentation sociale, en l’occurrence d’une auto-représentation. En 
poursuivant le même exemple, l’énonciateur de l’activité en cours est la représentation de la position 
scientifique à partir de laquelle le discours produit est légitimé. 
Le but enfin représente l’effet spécifique que l’activité langagière est censée produire sur le destinataire ; le 
but est en quelque sorte un projet de modification du destinataire dans une direction donné. Dans notre 
exemple, il s’agit de contribuer à la clarification des processus psychologiques de prodution des textes 
(BRONCKART, 1985, p. 31-32, itálicos do autor). 
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apontado anteriormente, um dos aspectos do ambiente social, que ela 
contribui permanentemente para que se modifique. Além disso, é a estrutura 
formativa das produções textuais. 

 

 Isto assente, concebe-se o texto, nessa perspectiva teórico-metodológica do ISD (Cf. 

BRONCKART, 1999), como sendo organizado em três camadas superpostas, a saber, a 

infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização, e os mecanismos enunciativos. 

Essas camadas compõem o que se pode chamar por folhado textual ou organização de um 

texto. Elas não se dão de maneira hierárquica, mas se interrelacionam de maneira altamente 

dinâmica. Dada a sua complexidade, a figura a seguir, representando essa organização, se por 

algum momento chega a transparecer esse tipo de ideia hierárquica, em verdade, não o faz que 

não procurando atingir fins didáticos, ou para tornar mais claramente visíveis os diferentes 

níveis dessa organização. A depender dos objetivos ao se analisar textos, uma dessas camadas 

pode acabar recebendo mais atenção. Mas é indiscutível que, para a compreensão de uma 

delas, as outras também cheguem a entrar em questão. 

 

Figura 3: Representação do folhado textual 

 
Fonte: Pereira, R. (2010, p. 186). 

 

 Essa organização possibilita uma análise estrutural a fim de apreender, por exemplo, os 

elementos mais relevantes e/ou predominantes em certo texto, tendo em vista o atendimento a 

certas expectativas associadas ao contexto da interação social. Conforme sinalizado, os textos 

adquirem formatos precisos, e muito provavelmente para atender essas expectativas. Essas 
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mesmas expectativas sociais podem levar os agentes a adequar os textos que produzem de 

maneiras, por vezes, refinadas. Mas essas adequações não se dão de maneira aleatória; o 

agente tende a retirar de sua memória discursiva, os modelos que detém de certo gênero 

textual, a fim de adequá-lo a cada nova situação, sob pena de não obter êxito em sua ação. 

 Na referida organização, a infraestrutura corresponde ao nível mais profundo da 

tessitura textual. É nesse nível em que se observam as relações entre os tipos de discurso e as 

sequências tipológicas (narrativas, explicativas, argumentativas). Estas são comumente 

associadas aos tipos textuais, enquanto estruturas retóricas que fundamentam os textos. Já os 

tipos de discurso “são formas lingüísticas (sic) [...] que traduzem a criação de mundos 

discursivos específicos, sendo estes tipos articulados entre si por mecanismos de 

textualização e por mecanismos enunciativos que conferem ao todo textual sua coerência 

seqüencial (sic) e configuracional” (BRONCKART, 1999, p. 149, destaques do autor). Os 

tipos de discurso, portanto, referem-se, mais especificamente, a segmentos de discurso 

interativo, discurso teórico, relato interativo e narração, assim definidos a partir da interseção 

de certas operações que os constituem. Para o seu entendimento, é necessário estabelecer sua 

distinção com relação ao mundo ordinário, no qual a ação de linguagem se desenvolve. 

Conforme Barros (2011, p. 49) apresenta, a partir de Bronckart (1999), o mundo ordinário 

está relacionado ao mundo da atividade humana propriamente dita, enquanto que os mundos 

discursivos, aos mundos interativos criados por essa atividade humana. 

 Quando alguém elabora um texto, por vezes, desenvolve uma operação em que as 

coordenadas gerais que organizam o conteúdo temático desse texto tendem a ser muito 

próximas ou distanciadas das coordenadas gerais do mundo ordinário. Nesse sentido, essas 

coordenadas são respectivamente apresentadas como sendo conjuntas ou disjuntas das 

coordenadas do mundo ordinário da ação de linguagem (BRONCKART, 1999, p. 152). 

Ademais, ao desenvolver esse mesmo texto, o agente, enquanto enunciador, por vezes, 

mantém uma relação mais ou menos direta com os parâmetros físicos da ação de linguagem. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o texto implica os parâmetros da ação de linguagem ou 

apresenta-se em uma relação de autonomia com os parâmetros da ação de linguagem e sua 

interpretação, não requerendo, portanto, nenhum conhecimento das condições de produção 

(BRONCKART, 1999, p. 154-155). É, portanto, da interseção dessas duas distinções, 

conjunção/disjunção e implicação/autonomia, que são contruídos os quatro tipos discursivos 

fundamentais supracitados. 

 No primeiro caso, “os fatos são apresentados como sendo acessíveis no mundo 

ordinário dos protagonistas da interação de linguagem: eles não são narrados, mas mostrados, 
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ou expostos” (BRONCKART, 1999, p. 153). Daí a predominância da ancoragem ser realizada 

tomando como base o tempo presente. Nesse sentido, o agente se coloca na ordem do Expor. 

No segundo caso, ao contrário, o agente se distancia dessa ordem, colocando-se então na 

ordem do Narrar. Assim, os fatos são apresentados como distantes do mundo ordinário. Daí a 

predominância da ancoragem ser efetuada tomando como base outros tempos que não o 

presente, ou seja, tempos pretéritos ou mesmo projetivos (Cf. BRONCKART, 1999). 

 Na obra intitulada Le Fonctionnement des Discours (FdD), publicada em 1985, na qual 

são apresentadas as primeiras análises de textos em língua francesa à luz do interacionismo 

sociodiscursivo, o quadro definindo os quatro tipos discursivos fundamentais é apresentado 

conforme a seguir: 

 

Quadro 2: Os quatro tipos discursivos fundamentais em FdD 

 Conjonction Disjonction 
Mode impliqué 

Mode autonome 

DS 

DT 

RC 

N 
Tableau : Les quatre types discursifs fondamentaux. 

Fonte: Bronckart et al. (1985, p. 44). 
 

 Na obra de 1997, traduzida para o português em 1999, na qual foram discorridos os 

pressupostos teórico-metodológicos do ISD, esse quadro é demonstrado, então, da seguinte 

maneira: 

 

Quadro 3: Quadro que define os quatro tipos discursivos fundamentais 
 

                                                                               Coordenadas gerais dos mundos 
  Conjunção Disjunção 
  EXPOR NARRAR 
Relação ao ato Implicação Discurso interativo Relato interativo 
de produção Autonomia Discurso teórico Narração 
 

Fonte: Bronckart (1999, p. 157). 
 

 Em sua dissertação de mestrado intitulada “Práticas de letramento no processo de 

ensino-aprendizagem em português língua estrangeira”, fundamentada essencialmente nesse 

arcabouço teórico-metodológico, Barros (2011, p. 50-51) chega a apresentar a seguinte 

correspondência entre os tipos discursivos demonstrados nos quadros acima: 

 
Comparando o quadro em FdD com o quadro traduzido para o português, 
apresentado em Bronckart (1999), temos a seguinte correspondência: “le 
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discours en situation (DS), impliqué et conjoint”, corresponde ao discurso 
interativo, implicado e conjunto; “le récit en situation ou récit 
conversationnel (RC), impliqué et disjoint”, ao relato interativo, implicado e 
disjunto; “le discours théorique (DT), autonome et conjoint”, ao discurso 
teórico, autônomo e conjunto; e, enfim, “la narration (N), autonome et 
disjointe”, à narração, autônoma e disjunta. 

 

 Barros (2011, p. 51) apresenta ainda que, na obra FdD, Bronckart chega a esclarecer 

que os tipos discursivos DS, DT e N correspondem a três categorias de textos arquetípicos. 

Isso implica dizer que as diferentes composições textuais emergem da interseção dessas três 

categorias consideradas como fundamentais. O próprio relato interativo surge da interseção 

entre o discurso interativo e a narração, sendo, portanto, uma categoria intermediária. Na 

prática, essas interseções tipológicas, quer fundamentais quer intermediárias, resultam nos 

diferentes segmentos que, por sua vez, consubstanciam os diferentes gêneros textuais por 

meio dos quais se age socialmente. Com base nos quadros suprademonstrados, Barros (2011, 

p. 50) chega a apresentar também a seguinte composição (ver figura a seguir), na qual as setas 

indicam justamente a interseção da qual resulta o relato interativo: 

 

Figura 4: Interseção entre o quadro em Francês e versão em Português dos quatro tipos discursivos 

 
Fonte: Barros (2011, p. 51). 

 

 O relato interativo, portanto, surge a partir de outros tipos discursivos. Ressalte-se que 

em um mesmo gênero textual diferentes tipologias e sequências textuais podem se encontrar 
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presentes ao longo de sua tessitura. Mas é justamente a predominância de uma dessas 

sequências que define a entrada discursiva ou retórica com que o agente intervém nos 

diferentes contextos onde se insere. 

 Até este ponto, demonstrou-se mais detalhadamente, os elementos constitutivos da 

infraestrutura textual, enquanto um dos níveis que compõem o folhado textual. Cabe agora 

esclarecer do que tratam os níveis relacionados aos mecanismos de textualização e 

enunciativos. 

 Os mecanismos de textualização correspondem ao nível intermediário da organização 

textual; referem-se à progressão ou coerência temática; “contribuem para marcar ou ‘tornar 

mais visível’ a estruturação do conteúdo temático (plano geral que combina tipos de discurso 

e, eventualmente, seqüências (sic))” (BRONCKART, 1999, p. 119, grifos do autor). Na 

versão original, compreendem a conexão, a coesão nominal e a coesão verbal. 

 Enquanto elementos coesivos que estabelecem ligação entre termos ou mesmo 

parágrafos em um texto, a exemplo das conjunções, advérbios e locuções, a conexão pode ser 

compreendida como “mecanismos que contribuem para marcar as articulações da progressão 

temática” (BRONCKART, 1999, p. 122). 

 A coesão, por seu turno, tem muito que ver com o que se costuma conceber por 

coreferencialidade, para ser mais específico, no que diz respeito ao estabelecimento de 

relações entre termos nominais, por meio de retomadas ou substituições, e termos verbais, 

estes responsáveis por “assegurar a organização temporal e/ou hierárquica dos processos 

(estados, acontecimentos ou ações) verbalizados no texto e essencialmente realizados pelos 

tempos verbais” (BRONCKART, 1999, p. 126-127). A análise desses tempos, por exemplo, 

auxilia na identificação dos tipos discursivos. 

 Do mesmo modo em que há a predominância de um tipo de discurso em meio a traços 

tipicamente pertencentes a outros em um texto, mesmo havendo a ocorrência de mais de um 

tempo verbal, é possível verificar qual o tempo de ancoragem a partir do qual o texto é 

elaborado. Se esse tempo se refere, por exemplo, ao presente do indicativo, conforme visto, 

indicia uma ancoragem próxima às coordenadas gerais do mundo ordinário; os gêneros 

textuais, portanto, nos quais ocorre esse tipo de ancoragem, são constituídos 

predominantemente por sequências do discurso interativo ou do discurso teórico. A diferença, 

nesse caso, daria-se pela implicação ou não do agente-produtor em relação aos parâmetros 

físicos da ação de linguagem (Cf. BRONCKART, 1999). 

 Cabe esclarecer que devido à forte relação entre a coesão e os tipos discursivos, após 

reformulação, a coesão passou a fazer parte do nível de infraestrutura do folhado textual. A 



168 
 

esse respeito, em recente entrevista concedida a Cavalcante (2015, p. 113), Bronckart pontua o 

seguinte: 

 
O modelo do folhado textual tende [...] ao aprofundamento e enriquecimento 
de alguns temas, tanto é que, em relação ao modelo original, alguns tópicos 
foram alterados. Por exemplo, nós integramos a questão da escolha de 
coesão verbal às escolhas dos tipos de discurso aos quais ela está fortemente 
conectada. 

 

 No gênero monográfico, o conteúdo temático tende a ser “organizado em um mundo 

discursivo cujas coordenadas gerais não são explicitamente distanciadas das do mundo 

ordinário do agente-produtor” [basta pensar nas indicações de autoria constantes da capa e 

folha de rosto de uma monografia] (Cf. BRONCKART, 1999). À semelhança do que ocorre 

no discurso interativo, o mundo discursivo criado ao se elaborar esse gênero é conjunto ao 

mundo ordinário do agente, de modo que os processos ocorridos [nesse mundo conjunto] 

situam-se na ordem do mundo do Expor, “que se caracteriza pela autonomia em relação aos 

parâmetros físicos da ação de linguagem de que o texto se origina” (BRONCKART, 1999, p. 

160). No entanto, essa autonomia característica do discurso teórico apenas idealmente 

consegue ser atingida completamente, uma vez que, a depender do campo e/ou do tipo de 

pesquisa que se esteja desenvolvendo, a implicação desse agente-produtor é quase que 

inevitável. Tome-se como exemplo as pesquisas etnográficas desenvolvidas no campo da 

Antropologia, em que dificilmente o pesquisador não esteja implicado, por vezes, 

materializando em sua escrita o uso do pronome pessoal de primeira pessoa: o papel social do 

pesquisador confunde-se sobremaneira com o do agente-produtor, envolvido que esteve nas 

vivências que acompanhou de alguma comunidade, vivências essas que não apenas chega a 

observar, mas das quais tende a participar efetivamente no processo de desenvolvimento de 

sua pesquisa. 

  Ainda sobre o discurso teórico, Bronckart (1999) ressalta ser esse tipo de discurso, em 

princípio, monologado e escrito – características estas traduzidas principalmente pela ausência 

de frases declarativas. Nas análises realizadas em Francês, constantes da obra FdD, constatou-

se que o caráter conjunto autônomo construído nesse tipo de discurso marca-se pela presença 

de formas do presente (presente e condicional [futuro do pretérito, em português]) – 

igualmente típicas no discurso interativo, porém, com a ressalva de serem mais predominantes 

no discurso teórico – e a quase que completa ausência de formas do futuro. Acresce-se a isto o 

fato de os tempos presente e o passado composto [pretérito perfeito, em português], enquanto 

tempos de base nesse tipo de discurso, possuírem um valor genérico, distinto do valor dêitico 
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que costumam ter no discurso interativo. O presente gnômico ou atemporal [utilizado para 

enunciar verdades que se pretendem eternas], portanto, tende a ser recorrente. 

 Apesar de o autor levar em consideração o interlocutor, este não elabora seu discurso 

como o faria, por exemplo, em um discurso político potencialmente voltado para um “tu”, 

uma plateia presente na cena enunciativa, ocorrida em tempo real, o que, nesse caso, estaria 

mais relacionado com o discurso interativo. Daí, na visão de Bronckart (1999), também serem 

ausentes os dêiticos (unidades que remetem diretamente aos interactantes, ou ao espaço-

tempo da produção), no discurso teórico. Isto posto, tal tipo de discurso costuma ser marcado 

pela ausência de nomes próprios e de pronomes e adjetivos de primeira e segunda pessoa do 

singular com esse tipo de valor exofórico, ou seja, remetendo a uma segunda pessoa, ou ainda, 

verbos na primeira e segunda pessoa do singular. Por outro lado, é possível a presença do uso 

da primeira pessoa do plural, remetendo, assim, aos pólos da interação verbal em geral, mas 

não aos protagonistas concretos da interação em curso, como seria no caso do discurso 

interativo (BRONCKART, 1999, p. 171-173). 

 No entanto, conforme sinalizou-se, a autonomia do discurso teórico jamais consegue ser 

atingida por completo. Os discursos interativo e teórico, por vezes, fundem-se, colocando em 

xeque tal autonomia (Cf. BRONCKART, 1999, p. 190-193). O próprio uso da primeira 

pessoa do plural em gêneros monográficos elaborados em certos campos do conhecimento, 

assim como a assinatura do autor empírico constante do paratexto70 e/ou o fato de o autor 

chegar a se valer de certos mecanismos enunciativos (a exemplo das modalizações lógicas) e 

argumentativos (a exemplo dos organizadores argumentativos que articulam e favorecem o 

estabelecimento das ideias nos segmentos textuais) para, na ausência do contato direto com o 

receptor-destinatário, conquistar a sua aprovação, convencê-lo de seus argumentos, antecipar 

suas objeções, não deixam de traduzir essa característica mista. Aliás, tal característica se 

traduz ainda mais pelo fato de “a posição do autor empírico pode[r] ser inferida pela forma 

como são apresentadas as posições ou interpretações concorrentes” (BRONCKART, 1999, p. 

190-191). Daí, no gênero monográfico, em particular, nas monografias jurídicas, haver uma 

forte tensão entre sequências explicativa e argumentativa. Como bem esclarece o autor a esse 

respeito: 

 

Essas sequëncias (sic) consistem em isolar um elemento do tema tratado (um 
objeto do discurso) e em apresentá-lo de um modo que seja adaptado às 

                                                
70  O paratexto (do grego para: ao lado de, perto de) diz respeito a certos textos e/ou elementos textuais que 

acompanham o texto principal, favorecendo a interpretação, a exemplo do nome do autor, editor, títulos, 
dedicatória, ilustrações, gráficos, esquemas etc. 
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características presumidas do destinatário (conhecimentos, atitudes, 
sentimentos, etc.). Voltando aos processos de lógica natural que sustentam 
essas duas seqüências (sic), podemos considerar que, quando o agente-
produtor considera que um objeto de discurso, embora incontestável a seu 
ver, corre o risco de ser problemático (difícil de compreender) para o 
destinatário, ele tende a desenvolver a apresentação das propriedades desse 
objeto em uma seqüência explicativa. Quando o agente produtor considera 
que um aspecto do tema que expõe é contestável (a seu ver e/ou ao do 
destinatário), tende a organizar esse objeto de discurso em uma seqüência 
argumentativa. Podemos admitir ainda que o agente-produtor pode 
considerar, às vezes, que o objeto de discurso arrisca-se a ser, ao mesmo 
tempo, problemático e contestável para o destinatário e, nesse caso, produz 
um segmento que combina seqüências (sic) explicativas e argumentativas 
(cf. Ebel, 1981) (BRONCKART, 1999, p. 234-235, destaques do autor). 

 

 Os mecanismos enunciativos, por seu turno, referem-se às marcas enunciativas [vozes, 

modalizações e índices de pessoa, por exemplo]. Por se tratarem da camada mais superficial 

do folhado, são responsáveis por manter a coerência pragmática ou interativa do texto. 

Correspondem ao nível superficial justamente, pois, diferentemente dos mecanismos de 

textualização, “parecerem ser pouco dependentes da linearidade do texto” e, portanto, são 

“mais diretamente relacionados ao tipo de interação que se estabelece entre o agente-produtor 

e seus destinatários” (BRONCKART, 1999, p. 119-120). Isto porque tais marcas servem para 

orientar a interpretação do destinatário com relação ao conteúdo temático abordado em um 

texto. Enquanto que as vozes remetem às instâncias responsáveis pelo que é enunciado, as 

modalizações referem-se mais especificamente aos posicionamentos realizados pelos 

enunciadores em relação ao que eles enunciam. Daí essas marcas concederem aos 

destinatários pistas para a compreensão desse conteúdo enunciado. 

 Na materialidade textual, essas marcas podem ser representadas por certas unidades 

linguísticas, a exemplo de verbos no futuro do pretérito, verbos auxiliares de modo, advérbios 

ou locuções adverbiais e determinadas orações impessoais. A correspondência entre as 

funções modalizadoras e as unidades linguísticas são sobremaneira parciais; ela pode variar 

de uma língua para outra. Sua aprendizagem, no entanto, torna-se relevante na medida em que 

estão estreitamente relacionadas com a construção da identidade das pessoas (BRONCKART, 

1999, p. 156). Tome-se como exemplo o uso de expressões no futuro do pretérito, por meio 

do qual o enunciador, a depender dos objetivos tidos em mente, tende a demonstrar polidez. 

As marcas enunciativas, por conseguinte, têm que ver com o quanto alguém se deixa ser 

percebido pelo outro ou com o modo com que deseja ser percebido. 

 Por estarem mais diretamente relacionados ao tipo de interação estabelecido entre o 

agente-produtor e seus destinatários, os mecanismos enunciativos situam-se em um nível mais 
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pragmático. Em verdade, as modalizações retomam uma tradição que vem desde a 

Antiguidade grega, conforme pontua Bronckart (1999, p. 330-333). Contudo, na obra deste 

autor, elas são reconfiguradas a partir da noção dos três mundos formais abordados por 

Habermas em sua teoria do agir comunicativo. Nessa reconfiguração, quatro funções de 

modalizações são apresentadas, a saber, modalizações lógicas, deônticas, apreciativas e 

pragmáticas. As três primeiras modalizações fundamentam-se, respectivamente, nas 

coordenadas do mundo objetivo, social e subjetivo. As modalizações pragmáticas, por seu 

turno, revelam traços das ações, intencionalidades e aspectos da responsabilidade das 

instâncias que se apresentam no conteúdo temático de um texto, consubstanciadas por meio 

de uma ou diferentes vozes enunciativas. Ao que tudo indica, a frequência com que as marcas 

enunciativas aparecem nos textos está mais diretamente relacionada aos formatos desses 

textos, ou seja, aos gêneros textuais, do que aos tipos de discurso. Por conseguinte, essas 

marcas tendem a aparecer mais em gêneros nos quais os elementos do conteúdo temático 

sejam alvo de uma maior avaliação, a exemplo dos textos de opinião, editoriais, propagandas 

e as campanhas políticas. E por que não dizer também, no gênero monográfico, nas seções em 

que o enunciador procura mais evidentemente defender sua tese. 

 Isto posto, as modalizações podem ser representadas mais pontualmente, em geral, por 

uma ou duas expressões linguísticas que evidenciem as valorações por parte de quem produz 

um texto e/ou das instâncias que assumem ou a quem são atribuídas a responsabilidade por 

essas valorações, orientando-se por aspectos sociais (deôntico e/ou pragmático), objetivos 

(lógicos) e/ou subjetivos (apreciativos), ou ainda, mais amplamente, diluídas ao longo de um 

segmento mais extenso, por exemplo, de um parágrafo, nos quais certos elementos 

linguísticos, conjuntamente, apontariam as vozes dessas instâncias que orientam o discurso do 

produtor do texto e seus diferentes posicionamentos. Nos TCC jurídicos, como se verá nas 

análises, é recorrente o uso de modalizações lógicas, típicas de gêneros que constumam conter 

significativo número de segmentos do discurso teórico. No entanto, as vozes de instâncias 

legais e/ou jurídicas (institutos, instrumentos, doutrina, pareceres jurisprudenciais) somadas a 

essas expressões mais pontuais que marcam as modalizações lógicas, direcionadas para a 

defesa de um ponto de vista, acabam deixando transparecer outras valorações que não 

exclusivamente orientadas pelas coordenadas do mundo objetivo. 

 Os posicionamentos enunciativos também podem ser revelados a partir da utilização de 

verbos quando do processo de retomada do discurso de outrem. De modo mais preciso, certos 

verbos ou expressões correlatas podem indiciar ainda os percursos metodológicos ou natureza 

da pesquisa empreendida pelo pesquisador. Barros e Lemos (no prelo), em sua análise de 
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artigos publicados no campo jurídico, enfatizam a partir de Motta-Roth e Hendges (2010, p. 

89-110), os valores associados a procedimentos metodológicos veiculados por verbos 

utilizados nesses gêneros acadêmicos. Em outros termos, apesar de nem sempre tais 

procedimentos serem explicitados em seções comumente reservadas para esse tipo de 

indicação, a exemplo da introdução, seção da metodologia, ou mesmo no resumo acadêmico, 

os usos de certos verbos podem ser tomados como pistas que indicam o percurso ou natureza 

da pesquisa que desenvolveram. Conforme pontuam Barros e Lemos (no prelo): 

 
[...] nem sempre a metodologia é apresentada de maneira direta. Contudo, o 
uso de certos verbos – os quais, por vezes, indicam, por exemplo, os 
objetivos de pesquisa – assim como o uso de outras expressões possibilitam 
ao leitor inferir indícios ou traços metodológicos utilizados pelos autores dos 
artigos. O verbo “analisar” [...] e expressões correlatas “análise”, “são 
analisadas” [...] é um exemplo desses verbos. Ao retomarem os pressupostos 
de Thomas e Hawes (1994), Désirée Motta-Roth e Graciela Rabuske 
Hendges (2010, p. 89-110) discutem os valores que certos verbos costumam 
veicular na elaboração de pesquisas. Segundo os autores retomados pelas 
pesquisadoras supracitadas, o verbo “analisar” pode ser considerado como 
um “verbo de procedimento”, justamente, por poder estar associado a 
procedimentos metodológicos. Este é, por sinal, um verbo comumente 
utilizado nos artigos de Direito. Acresce-se a isto, o fato de estes verbos 
poderem estar associados a outras expressões, a exemplo de “adoção de 
atitude crítica”, “reflexão crítica” etc., o que, conjuntamente, tende a 
implicar abordagens mais qualitativas, ou menos restritas aos postulados da 
Ciência Positivista. 

 

 Nascimento (2006; 2015), por sua vez, chama a atenção para certas nuances 

relacionadas a esses usos verbais. Por um lado, evidenciam como um autor percebe o que 

dizem outros autores retomados em seu discurso, e não necessariamente o que estes autores 

dizem. Em outros termos, evidenciam o posicionamento de um autor em relação ao que foi 

dito por outros autores, e não necessariamente expressam o que esses autores citados, de fato, 

disseram, podendo até, a depender do verbo empregado, chegar a causar eventuais distorções 

acerca das ideias retomadas de outrem. Por outro lado, esses usos demonstram a natureza 

polifônica da linguagem: tudo é fruto de um “já-dito” (BAKHTIN, 2003[1979]), e nada do 

que é retomado deixa de conferir em sua tessitura certa alteração. Mais do que simplesmente 

dizer o que outros disseram, ao dizê-lo à sua própria maneira, um autor acaba instaurando um 

novo valor naquilo que outros tenham dito. A questão é saber se, ao fazer isso, esse autor tem 

consciência do modo com que transmite as ideias de outrem nesse curso ininterrupto de 

tomadas e retomadas que envolvem os processos linguísticos e que se dão, portanto, nas 

comunicações intersubjetivas. 
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 À semelhança do autor supracitado, Gurpilhares e Lima (2014) destacam a forma com 

que, por exemplo, os verbos dicendi (ou verbos de dizer) podem neutralizar o discurso 

relatado. Uma das análises apresentadas parte de um discurso proferido pelo presidente do 

Estados Unidos retomado pelo jornalista de maneira tal que o verbo utilizado originalmente 

por Barack Obama passa a adquirir outra conotação, nesse caso, menos enfática. Transcreve-

se a seguir o exemplo em questão, consoante apresentado por Gurpilhares e Lima (2014, p. 

50b, grifos dos autores): 

 
Entrevista: Na Ásia e em todo mundo, a Índia não é simplesmente um país 
emergente. Afirmo a vocês que a Índia já emergiu. 
 

Barack Obama, Presidente dos E.U.A. 
E.S.P., 08-11-10. 

  
Relato: O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse ontem em 
entrevista coletiva que a Índia não é um país emergente, mas que já 
emergiu. 
 

Roberto Simon, jornalista. 
E.S.P., 09-11-10. 

 

 Conforme ressaltam os autores supracitados, a partir da fala de Marcuschi (2007), 

 
a questão central é saber diferenciar o que alguém disse daquilo que alguém 
afirmou, confirmou, reiterou etc., com seu discurso. 
Aqui essa diferença é fundamental, já que Barack Obama fez o uso do verbo 
afirmar e o relato foi construído com o verbo dizer, cuja diferença (mesmo 
que implícita) mostra que o ato de dizer algo, não implica uma posição 
oficial e, por conseguinte, não responsabiliza o autor da fala ao cumprimento 
ou não da tese exposta. 

 

 E nisso reside a neutralização do sentido, no caso demonstrado acima, ou seja, na não 

responsabilização daquilo que se passa adiante. Porém, nem sempre isso se dá de maneira tão 

simples. Por vezes, mesmo que um autor se valha de um verbo de sentido geral, como é o 

verbo dizer em relação a outros, a exemplo do verbo afirmar, a fim de, conscientemente, 

eximir-se da responsabilidade pelo que está sendo enunciado, é possível que, no conjunto da 

obra, no enunciado como um todo, outros elementos linguísticos acabem “denunciando” seu 

posicionamento frente ao que chega a trazer de outrem para o seu próprio discurso. Aliás, a 

tentativa de não se responsabilizar já implica certo posicionamento: o modo como o autor se 

relaciona com o discurso de outrem, ou como quer dar a entender para seus interlocutores esse 

modo com que ele se relaciona com o discurso de outrem. Como se vê, os posicionamentos 
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podem se relacionar com níveis de responsabilização enunciativa. A esse respeito, cabe 

mencionar ainda os estudos de Adam (2008), envolvendo análise textual de diferentes 

discursos, a exemplo dos discursos teórico, político e literário. 

 O autor vale-se do conceito de ponto de vista (PdV) para demonstrar as nuances dessa 

responsabilização evidenciada a partir de um jogo de inter-relações entre enunciados no 

interior do discurso. Por vezes, essas relações corroboram a natureza polifônica da linguagem. 

O autor toma como exemplo o ato de felicitar: o termo Bravo!, por exemplo, a depender do 

contexto, pode tanto ser proferido com a intenção de cumprimentar quanto, por uma simples 

mudança de tonalidade, transparecer uma ironia. Nesse caso, o locutor (a pessoa empírica que 

profere tal enunciado) deixa de se associar ao ponto de vista comumente esperado, ou seja, o 

de felicitação (PdV1) de um enunciador E1 (instância enunciativa colocada em cena e que, no 

contexto mencionado, deveria ser assumida pelo locutor), para se associar ao ponto de vista 

de reprovação (PdV2) de outro enunciador, por conseguinte, E2. Essa é uma questão de 

modalização enunciativa inerente ao próprio ato enunciativo. Em formas ainda mais 

complexas do discurso, o uso de conectores entre enunciados deixa transparecer os limites da 

responsabilidade enunciativa, ou, nos termos do autor, deixa transparecer mudanças de pontos 

de vista ou mudança de quadros mediadores. É o caso de introdutores como “segundo”, “de 

acordo com” entre outros. Acerca desses usos, Adam (2008, p. 115) esclarece que: 

 
Essas formas exemplares do que se chama o mediativo, desde os trabalhos de 
Zlatka Guentchéva (1994; 1996), marcam uma zona textual sob a 
dependência de uma fonte de saber (mediação epistêmica) ou de percepção 
(mediação perceptiva). Os enunciados podem, assim, não ser assumidos pelo 
locutor-narrador. 

 

 A título de exemplificação, Adam (2008, p. 116, destaques do autor) apresenta a 

seguinte passagem retirada de um artigo da revista Pour la science, uma vez que, nesse 

gênero, conforme ressalta o autor, a oposição de pontos de vista costuma ser recorrente, o que, 

por tabela, possibilita a identificação do início e do fim de um ponto de vista: 

 
[P1] Segundo a teoria da relatividade, o espaço poderia ser muito 
encurvado, com um raio da ordem do comprimento de Plank, qual seja, de 
10 elevado à potência de 35 metros. [P2] No entanto, observamos que o 
Universo é plano sobre as distâncias de 10 elevado à potência de 26 metros 
(o raio da parte observável do Universo). [P3] Esse resultado de observação 
difere das previsões teóricas em mais de 60 ordens de grandeza! 

 

 A análise apresentada por Adam é elucidativa quanto a esse jogo de posicionamentos 
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estabelecidos no interior do discurso. Cabe transcrevê-la a seguir: 

 
O marcador segundo e a modalização pelo futuro do pretérito (poderia ser) 
indicam que a porção do texto que corresponde à frase P1 [ou proposição 1] 
não é assumida pelo locutor. Ela é atribuída ao PdV1 de um outro 
enunciador e a uma outra fonte de saber: a teoria geral da relatividade. O 
conector concessivo No entanto, na abertura do segmento de texto P2 [ou 
proposição 2], indica o fim do efeito de segundo e a introdução de um novo 
PdV ou mudança de quadro (PdV2). Introdutor de um outro movimento 
argumentativo, no entanto restringe a validade de P1-PdV1. P3 [ou 
proposição 3] rompe radicalmente no sentido da rejeição de P1, dando ao 
texto, assim, sua orientação argumentativa de refutação, reforçada pela 
modalidade exclamativa [ao término da frase]. Essa modalização manifesta a 
presença avaliativa de um enunciador e, portanto, de seu PdV2. A asserção 
final (P3) rejeita PdV1. O conector no entanto opõe dois enunciados 
proposicionais, limitando a validade de P1. Ele contesta a enunciação deste e 
pode-se dizer que P2 (PdV2) refuta P1 (PdV1). (ADAM, 2008, p. 116-117, 
destaques do autor). 

 

 Como visto, os pontos de vista podem ser marcados pelo uso de introdutores [de pontos 

de vista]. Em verdade, “o grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição é 

suscetível de ser marcado por um grande número de unidades da língua” (ADAM, 2008, p. 

117), não se restringindo aos usos de mediativos, mas sendo extensíveis, apenas para citar 

alguns exemplos, a outros tipos de categorias como os índices de pessoas, dêiticos espaciais e 

temporais, tempos verbais, modalidades (verbais, uso de adjetivos e advérbios) e 

representações da fala como é o caso dos discursos citados (Cf. ADAM, 2008, p. 117-120). A 

esse respeito, chama-se a atenção aqui para os índices de pessoas e o uso de dêiticos. Estes, 

pela possibilidade de, mesmo na escrita, evidenciarem certa proximidade com os parâmetros 

físicos da ação de linguagem, a exemplo de usos tais como o de advérbios de tempo (hoje) e 

lugar (aqui); aqueles, por sua vez, pela possibilidade de evidenciarem o nível de implicação 

do agente-produtor em relação a essas coordenadas gerais do mundo ordinário. Conforme 

supramencionado, o gênero monográfico, somente em tese, seria constituído 

predominantemente pelo discurso teórico; por vezes, o que se percebe é a inter-relação entre 

características desse tipo de discurso e do discurso interativo, ambos situados na ordem do 

mundo do expor. 

 Isto assente, o posicionamento deve ser compreendido aqui como um modo de 

direcionar o discurso, até certo ponto bastante associado ao estilo de cada pessoa, ao seu 

modo de “se colocar” em tal discurso. E, assim como o enunciado enquanto “compreensão 

ativamente responsiva”, ou seja, resposta conferida a tantos outros enunciados, evidenciam 

uma natureza dialógica, os posicionamentos também são realizados a partir de e/ou 
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influenciados por aqueles para quem o discurso é direcionado. Como se sabe, os enunciados 

não se situam tão somente em um “eu” ou em um “tu”; o enunciado situa-se, justamente, em 

um espaço intersubjetivo; daí a ideia de se poder dialogar com um autor por meio de sua obra. 

No mais, tudo o que se diz, devido a essa natureza dialógica da linguagem, não é concebido 

de outro modo que não levando em consideração o público-alvo para o qual essa fala é 

direcionada, ainda que esse público não passe de um interlocutor virtual, ideal. Essa natureza 

dialógica da palavra é apresentada da seguinte forma por Volochínov (2010[1929], p. 117, 

grifos do autor): 

 

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância 
muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de 
que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação 
do locutor e do ouvinte [pode-se pensar aqui também na situação envolvendo 
a escrita] [...] A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. 
[...] A situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam 
completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 
estrutura da enunciação.  

 

 Nesse sentido, todo gênero textual, embora “relativamente estável” (BAKHTIN, 

2003[1979], p. 262), carrega em si um tom que varia de autor para autor. Porém, dada a 

natureza dialógica e, por vezes, polifônica da linguagem, a fala de um autor ecoa as vozes 

daqueles que chega a retomar em seu discurso. Isto porque, conforme ressalta Bakhtin 

(2003[1979], p. 296-297, grifos do autor): 

 

Todo enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de 
um determinado campo. [...] Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias 
de outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 
comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como 
uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo (aqui 
concebemos a palavra “resposta” no sentido mais amplo): ela os rejeita, 
confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de 
certo modo os leva em conta. Porque o enunciado ocupa uma posição 
definida em uma dada esfera da comunicação, em uma dada questão, em um 
dado assunto, etc. É impossível alguém definir sua posição sem 
correlacioná-la com outras posições. Por isso, cada enunciado é pleno de 
variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera da 
comunicação discursiva. 

 

 Daí o caráter dialógico ser constitutivo da linguagem mesmo em sua expressão 

monológica. A esse respeito, o conhecido filósofo russo assim esclarece: 
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Por mais monológico que seja o enunciado (por exemplo, uma obra 
científica ou filosófica), por mais concentrado que esteja no seu objeto, não 
pode deixar de ser em certa medida também uma resposta àquilo que já foi 
dito sobre dado objeto, sobre dada questão, ainda que essa responsividade 
não tenha adquirido uma nítida expressão externa: ela irá manifetar-se na 
tonalidade do sentido, na tonalidade da expressão, na tonalidade do estilo, 
nos matizes mais sutis da composição. O enunciado é pleno de tonalidades 
dialógicas, e sem levá-las em conta é impossível entender até o fim o estilo 
de um enunciado. Porque a nossa própria idéia (sic) – seja filosófica, 
científica, artística – nasce e se forma no processo de interação e luta com os 
pensamentos dos outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu reflexo 
também nas formas de expressão verbalizada do nosso pensamento. 
(BAKHTIN, 2003[1979], p. 298, grifos do autor). 

 

 Na prática, esses discursos se dão na forma de tomadas e retomadas, e aqui pode-se 

falar, por exemplo, no emprego de citações, consubstanciadas na materialidade textual de 

obras que atravessam o tempo e/ou espaço; são, portanto, construções sócio-históricas que, de 

tempos em tempos, adquirem contornos outros que os praticados em outras épocas. Assim 

que os gêneros passam por transformações, extinguem-se, reaparecem, em diferentes 

contextos históricos, em diferentes lugares. Acerca da relevância das citações, tanto do ponto 

de vista histórico quanto individual, Volochínov (2010[1929], p. 149, destaques do autor) 

assim pontua: 

 
Acreditamos que um fenômeno assim altamente produtivo, “nodal” mesmo, 
é o do discurso citado, isto é, os esquemas linguísticos (sic) (discurso direto, 
discurso indireto, discurso indireto livre), as modificações desses esquemas e 
as variantes dessas modificações que encontramos na língua, e que servem 
para a transmissão das enunciações de outrem e para a integração dessas 
enunciações, enquanto enunciações de outrem, num contexto monológico 
coerente. 

  

 Esse caráter dinâmico do discurso fica bem evidente, conforme sinalizado, no modo 

como os verbos podem ser utilizados para citar, evidenciando distanciamento ou implicação 

do autor em relação ao que retoma de outros autores, por vezes, eximindo-se de sua 

responsabilidade perante o que enuncia, ressaltando as ideias tomadas por empréstimo, 

distorcendo a fala de outros autores, conscientemente, ou não, e ainda, podendo gerar 

inovações de sentidos, a partir de algo já existente. Ressalte-se, assim, o caráter individual da 

tomada de posicionamento, mas nem por isso menos influenciada pelo interlocutor, uma vez 

que o próprio posicionamento do interlocutor não deixa de ser levado em consideração, antes 

de o autor evidenciar seu ponto de vista. 
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 Essas considerações refletidas no âmbito da filosofia russa por Bakhtin, Volochínov e 

demais integrantes do que ficou amplamente conhecido como o Círculo de Bakhtin71, não 

escaparam do crivo investigativo do ISD, integrando-se ao leque de concepções 

epistemológicas que serviram de base para o desenvolvimento do seu quadro teórico e 

metodológico. Não se entrará aqui no mérito autoral de certos textos [a referência de 2010 

apresentada acima como sendo atualmente atribuída a Volochínov era antes atribuída em co-

autoria com Bakhtin]. “Na realidade, todo signo ideológico vivo tem, como Jano, duas faces. 

Toda crítica viva pode tornar-se elogio, toda verdade viva não pode deixar de parecer para 

alguns a maior das mentiras” (VOLOCHÍNOV, 2010[1929], p. 48). 

 Importa dizer que as pesquisas desenvolvidas no âmbito da Linguística Aplicada, em 

particular, aquelas que têm recorrido aos aportes teóricos do ISD, por vezes, valem-se de uma 

abordagem descendente, direcionada até o nível mais elementar, ou linguístico propriamente 

dito. No entanto, conforme tem sido recorrentemente pontuado nas reuniões do Gelit e do 

ATA, é preciso fazer um retorno, percorrer um caminho de volta, portanto, ascendente, de 

modo que essa materialidade linguística seja articulada com algo maior, dialeticamente, ou 

seja, com as discussões mais amplas que lhe servem de base. Em um contexto de LA, por 

exemplo, não basta tão somente pensar acerca de elementos linguísticos consubstanciados em 

uma dada materialidade textual; é imperativo articular quaisquer tipos de análises mais 

pontuais ao que esse tipo de conhecimento possa vir a gerar em termos de mudança social, 

ainda que essa mudança não se subtraia do plano da abstração. 

 Como visto, os textos não surgem do nada; são sempre situados. Daí que, para se 

compreender as peculiaridades relacionadas à escrita, por exemplo, de um TCC, é interessante 

obter algum tipo de noção mais ampla relacionada ao modo com que socialmente se costuma 

estruturar um trabalho acadêmico dessa natureza, ou ainda, compreender como esse tipo de 

trabalho se encontra articulado com algo muito mais amplo que são as ações humanas 

realizadas por meio da linguagem. Conforme sinalizado, os aportes teórico-metodológicos do 

ISD retomam o conceito do agir comunicativo e, mais especificamente, dos mundos formais, 

que embasam a “Teoria do Agir Comunicativo” desenvolvida por Habermas. Por se tratar de 

uma teoria tão relevante para a compreensão do agir humano por meio da linguagem e, mais 

especificamente, por meio de textos, convém agora tecer algumas considerações, a fim de se 
                                                
71  Em parte por ter-se conferido a este um papel de destaque em relação aos demais integrantes, por vezes, 

atribuindo-lhe historicamente a autoria de textos que atualmente se reconhecem como tendo sido 
desenvolvidos por outros integrantes desse grupo, o que, por si só, demonstra a natureza polifônica do 
discurso, uma vez que, é bem comum as vozes e, portanto, as ideias dos pesquisadores de um grupo de 
pesquisas ou estudos se misturarem, se entrelaçarem de tal maneira a ponto de se confundirem, de não mais 
haver a possibilidade de determinar a autoria de uma ou outra ideia em particular. 
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ter acesso ao modo com que fora originalmente elaborada, ou seja, no âmbito da filosofia 

política. 

 

4.2 A TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO (E OS ATOS DE FALA) 

 

 A “Teoria do agir comunicativo: racionalidade da ação e racionalização social”, obra 

publicada em dois volumes, em 1981, por Jürgen Habermas, duzentos anos depois de Kant ter 

lançado sua revolucionária “Crítica da razão pura”, em 1781, é, conforme pontua Flávio Beno 

Siebeneichler, na “Apresentação à edição brasileira” dessa obra, a opus magnum 

habermasiano. Originalmente desenvolvida no campo da Filosofia Política, articulando ideias 

advindas da Filosofia em interface com a Sociologia, essa obra de Habermas “se tornou, 

desde o início, um foco central das discussões teóricas no âmbito das ciências sociais e 

humanas” (SIEBENEICHLER, 2012, p. VII). Assim como Kant, Habermas objetivou 

encontrar um caminho que mantivesse a filosofia em um nível equiparável ao das ciências, 

discordando, no entanto, quanto ao caminho a ser trilhado, de modo que “toma a decisão, 

audaz, de colocar nos trilhos da ciência uma nova teoria da sociedade, em geral tecida com 

elementos da prática comunicativa cotidiana” (SIEBENEICHLER, 2012, p. VIII). 

 Conforme esclarece Siebeneichler (2012, p. VIII), “O zelo por uma filosofia 

inteiramente esclarecida sobre si mesma e apoiada sobre um conhecimento seguro levou Kant 

a pensar numa revolução ‘copernicana’, a ser deflagrada no âmago da teoria do 

conhecimento”, isto porque, nessa visão, “o pensamento já não gira em torno das coisas; estas 

é que giram em torno daquele, visto que o acesso a elas somente é possível graças a formas de 

representação da consciência transcendental”. Por analogia, Habermas chega a desempenhar 

um tipo de movimento semelhante, consideração esta feita por Siebeneichler nos seguintes 

termos: 

 

[...] a teoria do agir comunicativo submete o próprio método kantiano a uma 
espécie de guinada copernicana, pois sugere que, em vez de abordar o 
conhecimento segundo uma razão centrada em um sujeito singular ou numa 
consciência transcendental, devemos pensar que o sujeito, ao tentar conhecer 
algo, gira em torno de outros sujeitos, uma vez que o conhecimento racional 
resulta de um intercâmbio linguístico entre eles. 
[...] 
Para Kant, o autoconhecimento transcendental e intuitivo da razão humana 
desenvolve-se na esfera de um sujeito solitário que reflete monologicamente 
sobre si mesmo, ao passo que Habermas situa no início do conhecimento 
sujeitos providos das faculdades de fala e ação, isto é, dotados de 
competência comunicativa. Assim, ao buscarem um conhecimento de algo 
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no mundo, os sujeitos já se encontram preliminarmente em uma situação na 
qual predominam relações intersubjetivas que tornam possível um 
entendimento entre eles. Isso leva Habermas a afirmar que nessas formas de 
vida social transparece uma racionalidade comunicativa que se abre em um 
leque diferenciado de pretenções de validade (SIEBENEICHLER, 2012, p. 
VIII-IX). 

 

 Essa é uma afirmação relevante se se pensa que, ao se posicionarem acerca do que 

dizem certos autores, os alunos de Direito são influenciados pelo que dizem outros tantos 

autores a respeito de um mesmo assunto, o que, de certo modo, evidencia a predominância 

das relações intersubjetivas nas situações de fala, quer sejam escritas, quer sejam orais, 

envolvendo a busca por conhecimento assim como a sua disseminação. Ao generalizar a 

metodologia dual advinda de Weber, “que combina entre si a perspectiva de um participante e 

a perspectiva externalista de um observador”, Habermas propõe que o acesso à realidade não 

se dá de outro modo que não por um caminho ao mesmo tempo empírico – “que privilegia a 

perspectiva de um observador imparcial ou terceira pessoa gramatical”, comumente 

percorrido pelas ciências da natureza por envolver “detecção, observação e descrição de 

fenômenos, eventos e causas” – e simbólico – sob a “perspectiva performativa de um sujeito 

participante, o que envolve práticas sociais, culturais, comunicativas e argumentativas.” 

(SIEBENEICHLER, 2012, p. XVI). Acerca desse tipo de metodologia, Siebeneichler 

esclarece ainda o seguinte: 

 
A utilidade de se valer dessa metodologia, tomando esses dois caminhos 
como complementares, a fim de se ter acesso à realidade deriva do fato de 
que a espécie humana se insere em dois caminhos funcionais distintos, a 
saber: o entorno natural, orgânico, e o mundo social, cultural. Ambos fazem 
jus a uma característica fundamental do homo sapiens, que, graças à sua 
excepcional capacidade de aprendizagem, enfrenta desafios não somente em 
contextos naturais, mas também em ambientes sociais complexos. Por essa 
razão, uma abordagem da realidade deve levar na devida conta duas 
perspectivas ao mesmo tempo distintas e interconectadas. O argumento 
principal a favor desse método é de cunho pragmático: mesmo quando 
exercitamos o papel de um observador ou de um pesquisador, isto é, de uma 
terceira pessoa, temos de nos situar num contexto em que prevaleçam, 
sempre, os papéis assumidos por um falante e um ouvinte, que somente 
podem ser desempenhados nas perspectivas de uma primeira e de uma 
segunda pessoa (SIEBENEICHLER, 2012, p. XVII). 

 

 Em outros termos, “as duas perspectivas se complementam, uma vez que nem tudo 

aquilo a que temos acesso numa delas pode ser atingido inteiramente na outra” 

(SIEBENEICHLER, 2012, p. XI). Essa dupla perspectiva também encontra ecos nos 
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pressupostos de John Searle sobre a linguagem, retomados por Habermas ao elaborar sua 

teoria do agir comunicativo: 

 
Habermas descobre, com J. Searle, que a comunicação por linguagem 
comum é autorreferente e que os atos de fala possuem uma estrutura dupla, 
uma vez que a situação em que se busca entendimento exige que ao menos 
dois agentes produzam simultaneamente uma comunicação em dois níveis, a 
saber: o nível da intersubjetividade, em que os sujeitos falam entre si; e o 
nível dos objetos ou estados de coisas sobre os quais eles procuram se 
entender. 
No passo seguinte, Habermas levanta a hipótese de que é possível 
demonstrar que a vida de uma sociedade constitui um processo de produção 
mediado por atos de fala. A fim de corroborá-la, ele reinterpreta, num 
primeiro momento, a função dos atos de fala ilocucionários, de J. Austin, de 
tal modo que o componente ilocucionário de um ato de fala, formado por 
verbos performativos, passa a ser a sede onde se justificam discursivamente 
pretensões de validade, que podem ser de três tipos: pretensões à verdade, à 
correção ou justeza das normas e à autenticidade do sujeito. Habermas pensa 
que tal sistema de pretensões de validade permite transformar a teoria do 
significado dos atos de fala, de J. Searle, em uma teoria do agir 
comunicativo, na qual esse agir constitui um mecanismo de coordenação de 
ações. 

 

 Acerca dos atos de fala retomados por Habermas, Miranda (2009, p. 100) apresenta a 

seguinte explanação: 

 
Ele [Habermas] afirma que os proferimentos linguísticos são atos por meio 
dos quais um falante pretende chegar a um entendimento com outro falante 
sobre algo no mundo. Tais atos revelam, em si, a intenção do falante, pois 
“[...] as ações lingüísticas interpretam-se por si mesmas, uma vez que 
possuem uma estrutura auto-referencial” (HABERMAS, 2002[1981], p. 67). 
Essa capacidade de o ato de fala conter, em si mesmo, o sentido da aplicação 
do que é dito é seu componente ilocucionário, ou seja, a ação ilocucionária 
não é uma ação, consequência do que se diz, mas é feita ao se dizer o que se 
diz. Ao dizermos algo, fazemos algo.  

 

 A teoria do agir comunicativo passa, então, a servir como um modelo de atividade 

social “caracterizada pelo uso de atos de fala orientados simetricamente por entendimento”. A 

questão é que nem sempre “a acoplagem das ações de um agente (Ego) às de outro (Alter)” 

deixa de estar “ameaçada, a cada passo, pela rejeição de pretensões de validade criticáveis.” 

(SIEBENEICHLER, 2012, p. XXI). Ademais, sociedades desenvolvidas não são orientadas 

tão somente pela comunicação linguística, mas por imperativos sistêmicos, a exemplo do 

mercado e do poder político, os quais coordenam sobremaneira o agir social dessas 

sociedades. Assim, ao repensar o conceito de sociedade, apresentando-o tanto como mundo da 

vida estruturado simbolicamente quanto como sistema, Habermas passa a considerar o mundo 



182 
 

da vida como o pano de fundo para a estabilização dos dissensos ou conflitos inerentes ao ato 

comunicativo. 

 

4.2.1 O mundo da vida e os mundos formais (a colonização do mundo da vida pelas 
esferas econômica e política) 

 
 
 No texto “Edmund Husserl sobre o mundo da vida, a filosofia e a ciência”, Habermas 

(2015[1991], p. 60-80) explica que, com o avanço da ciência, no século XVII, a Filosofia teve 

de “estabelecer relação com uma forma do saber que evitava a alternativa, até então em vigor, 

entre saber e opinião”. Embora Newton, no âmbito da física, tenha desenvolvido uma teoria 

bastante elevada em relação à doxa dominante àquela época, “não alcançou a forma rigorosa 

da ‘episteme’, o que permitiu que a Filosofia continuasse assegurando sua supremacia 

enquanto “enciclopédia de todas as ciências ou, ao menos, como teoria do conhecimento que 

legitima as ciências em suas possibilidades”. A Filosofia detinha, portanto, “a licença para o 

conhecimento em geral”. Nesse percurso, a Filosofia tinha o commom sense como um aliado, 

posto que “analisa precisamente aquilo que, sem saber explicitamente, conhecemos desde 

sempre e mantém com o saber intuitivo cotidiano uma relação, no mínimo, ambivalente”. 

Mesmo as investigações de Descartes e Kant relacionadas à crítica do conhecimento 

“encontraram um eco complementar na atitude de crítica da ciência de um Vico ou de um 

Shaftesbury, que apostavam no poder de orientação do sensus communis redescoberto no 

humanismo”. Assim, quando Husserl tematizou, no século XX, o mundo da vida, “a posição 

da filosofia entre ciência e common sense” e a tentativa de manter a posição dominante da 

filosofia, em relação a esses dois lados, não era nenhuma novidade. No entanto, deve-se a esse 

filósofo a originalidade com que tratou o tema em questão: 

 

Ele explicava o mundo da vida como o fundamento de sentido das ciências 
que fora esquecido. A divisão do mundo em ser corporal e ser psíquico deve 
apenas espelhar a autocompreensão objetivista das ciências, que ocultam a si 
mesmas seu contexto de surgimento no mundo da vida. O mundo da vida, 
como prática natural e como experiência do mundo, constitui o conceito 
contrário àquelas idealizações às quais se devem os domínios objectuais das 
ciências. A idealização da medição, a hipótese da causalidade, a 
matematização etc. explicam também a tendência da imagem científica do 
mundo para uma tecnização, isto é, para uma formalização da prática 
cotidiana (HABERMAS, 2015[1991], p. 63). 
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 É por isso que, posteriormente, na teoria do agir comunicativo, o conceito de mundo da 

vida irá se contrapor ao de sistema. Conforme Siebeneichler (2012, p. XIII) esclarece acerca 

desses dois conceitos: 

 
Esses dois conceitos ou princípios de ordem configuram [...] o núcleo de um 
diagnóstico das tendências, crises e patologias das atuais sociedades 
desenvolvidas, nas quais é possível constatar, segundo Habermas, não 
somente uma gradual separação entre sistemas e mundo da vida, mas 
também uma submissão “colonizadora” do mundo da vida a imperativos 
sistêmicos do poder político e do mercado. 

 

 Essa orientação prática de compreensão dos fundamentos das ciências no mundo da 

vida assim como de nosso saber do mundo justificam a concepção de mundo da vida enquanto 

pano de fundo para a estabilização dos dissensos insurgidos no ato comunicativo. Conforme 

esclarece Habermas (2015[1991], p. 65), esse solo familiar da prática cotidiana da vida e da 

experiência do mundo que Husserl toma sob o título de mundo da vida: 

 
[...] é dado na forma de um saber pré-reflexivo, dotado de uma certeza não 
problemática, como um saber de fundo holístico, em que convicções 
descritivas, avaliativas, normativas e expressivas confluem em uma 
síndrome, e que constrói em torno de nós o mundo da vida, com suas 
coordenadas espaçotemporais, como um todo não objetivado. 

 

 Mas esse saber não é dado que não sob a perspectiva de um sujeito situado no mundo; 

daí essa perspectiva conferir ao sujeito um papel de destaque, diferentemente do que fizera, 

por exemplo, Kant, em que o sujeito assumia uma dupla função, a saber, a de um ser 

transcendental contraposto ao mundo em sua totalidade e de um ser empírico tomado como 

uma entre as demais coisas presentes no mundo, tão estranho ao eu transcendental quanto 

qualquer outro fenômeno existente no mundo: 

 

Até então, o mundo fora concebido da perspectiva de um observador 
contraposto a ele – como o ente no seu todo, como a totalidade dos objetos 
representáveis, como tudo que é o caso. Mas um mundo da vida se desvela 
apenas da perspectiva interna da subjetividade, sempre centrada no meu 
corpo, localizada aqui e agora, compartilhada com outros sujeitos e marcada 
por tradições comuns. Essa diferença entre o mundo em sua totalidade e um 
mundo da vida, no qual estou situado, é decisiva para a compreensão correta 
daquela dificuldade com a qual o fenomenólogo se vê confrontado quando 
pretende tornar transparente o mundo da vida em sua totalidade como o 
resultado de operações transcendentais. 
[...] o eu transcendental e o eu empírico estão, em Husserl, em uma relação 
íntima. O mundo da vida se revela ao fenomenólogo apenas da perspectiva 
interior; por isso, o seu próprio eu mundano é a única fonte a partir da qual 
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ele pode fazer observações (HABERMAS, 2015[1991], p. 65-66, itálico do 
autor). 

  

 Assim, o conceito de mundo da vida perpetrado por Husserl “solapa a arquitetônica 

transcendental”, por apresentar-se como um conceito significativamente distinto do conceito 

tradicional de mundo, caracterizado por um olhar cuja atenção se dirige “menos para o 

próprio objeto do que para o ‘como’ da sua doação, o contexto em que aparece ao 

observador” (HABERMAS, 2015[1991], p. 64, grifo nosso). “Com a descoberta do mundo 

da vida, Husserl ironicamente se enreda nos paradoxos de uma subjetividade que dá a si 

mesma plenos poderes”. Essa visão culminou na crítica da filosofia do sujeito empreendida 

por Heidegger, a qual, no entanto, configurou-se no contrário abstrato da concepção 

fundamentalista (HABERMAS, 2015[1991], p. 63). Em todo caso, assim como Heidegger, 

Husserl buscou garantir à filosofia, por meio de uma prática pré-teórica da vida tomada como 

fundamento de sentido e, portanto, de compreensão da realidade, um acesso privilegiado à 

verdade (HABERMAS, 2015[1991], p. 68). Levando-se em conta a influência que Charles S. 

Pierce exerceu na obra de Habermas, poder-se-ia compreender a verdade como uma 

construção mediada pela linguagem: 

 

Peirce tinha desde sempre colocado a discussão como “pedra de toque da 
verdade” (Kant): “Upon most subjects at least sufficient experience, 
discussion and reasoning will bring men to an agreement” (CE 3, 8)72. Com 
isso, ele não entende de modo algum a discussão como uma competição 
(5.406), em que uma parte procura dominar retoricamente a outra, mas como 
uma procura cooperativa pela verdade por meio da troca pública de 
argumentos. Só assim ela pode servir como “teste de verificação dialética” 
(5.392) (HABERMAS, 2015[1991], p. 45). 

 

 No entanto, a tecnicização do cotidiado tende a impor certas restrições formais, 

mediatizadas pelo dinheiro e pelo poder, o que, por um lado, torna frágil a “crítica filosófica 

da técnica, que se fixa diretamente na razão instrumental ou em uma subjetividade 

autodominadora”, justamente por esta crítica negligenciar “a especificidade da mediação 

social da técnica”, e, por outro, coloca em questão se essa mesma tecnicização não “deveria 

ser entendida como uma intervenção desintegrante, como colonização ou como um processo 

de liberação da apropriação autodeterminante e criativa” (HABERMAS, 2015[1991], p. 75, 

itálicos do autor). O fato é que a técnica se encontra diluída no cotidiano de tal forma, quer 
                                                
72  O termo CE refere-se aos Writings of Charles S. Pierce. A Chronological Edition, em que a numeração dos 

volumes é seguida pela indicação das páginas. Na edição brasileira do texto de Habermas, o trecho em inglês 
encontra-se traduzido conforme a seguir: “Na maior parte dos assuntos, ao menos, a experiência suficiente, a 
discussão e o raciocínio levarão os homens ao acordo.”.  
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seja por meio de aparelhos domésticos, computadores etc., quer seja por meio da 

profissionalização de serviços, que se torna praticamente impossível não conceber uma 

sociedade sob a forma de “mundos da vida simbolicamente estruturados” (HABERMAS, 

2015[1991], p. 74) e, ao mesmo tempo, regida por imperativos sistêmicos do poder político e 

do mercado. É nesse sentido que, conforme sinalizado, Habermas concebe a ideia de uma 

submissão “colonizadora” do mundo da vida, dada a dependência da sociedade a esses 

mesmos imperativos, o que “ultrapassa a perspectiva interna de teorias da ação baseadas 

exclusivamente no medium da comunicação linguística” (SIEBENEICHLER, 2012, p. XXI). 

 Devido à noção de “mundos da vida simbolicamente estruturados”, o agir comunicativo 

implica uma distinção elementar, a saber, a distinção entre o mundo da vida e os mundos 

formais. Conforme sinalizado mais acima, quando da abordagem dos pressupostos teórico-

metodológicos do interacionismo sociodiscursivo, os mundos formais, quais sejam, os 

mundos objetivo, social e subjetivo, dizem respeito a mundos representados ou representações 

mentais, criadas socialmente, cujas coordenadas orientam o agir humano. Em Habermas, esse 

agir é orientado pelo entendimento, pelo acordo. Contudo, conforme o autor mesmo chega a 

frisar: 

 

O entendimento só funciona como mecanismo de coordenação da ação à 
medida que os participantes da interação se põem de acordo quanto à 
validade pretendida para suas exteriorizações, ou seja, à medida que 
reconhecem intersubjetivamente as pretensões de validade que manifestam 
reciprocamente. Para fazer valer uma pretensão criticável, um falante tem de 
se referir com sua exteriorização a pelo menos um “mundo”; e para 
conclamar seu interlocutor a um posicionamento racionalmente motivado 
tem de recorrer à circunstância de que essa relação entre ator e mundo é 
fundamentalmente acessível a um julgamento objetivo. O conceito de agir 
comunicativo pressupõe a linguagem como médium de uma espécie de 
processos de entendimento ao longo dos quais os participantes, quando se 
referem a um mundo, manifestam de parte a parte pretensões de validade que 
podem ser aceitas ou contestadas (HABERMAS, 2012[1981], v. 1, p. 191, 
itálicos do autor). 

 

 Embora o conceito de agir comunicativo esteja essencialmente associado aos atos de 

fala, compreende-se aqui a sua extensividade à habilidade escrita. Convém esclarecer também 

que ação é tomada na filosofia habermasiana como algo que se difere de um simples 

movimento ou de uma operacionalização desse movimento: 

 
Em certo sentido, ações são realizadas por meio de movimentos do corpo, 
mas somente de tal modo que o ator participe no cumprimento desses 
movimentos, ao seguir uma regra de ação técnica ou social. Esse 



186 
 

cumprimento conjunto significa que o ator tenciona a execução de um plano 
de ação, mas não o movimento do corpo com cuja ajuda ele realiza suas 
ações. Um movimento corporal é elemento de uma ação, mas não uma ação. 
No que respeita a ações não autônomas, os movimentos corporais equivalem 
exatamente às operações com base nas quais Wittgenstein desenvolveu sua 
concepção de regra e cumprimento de regras. 
Operações de pensamento e fala só se cumprem mediante participação em 
outras ações. 
[...] Wittgenstein esclarece primorosamente as regras operacionais a partir do 
jogo de xadrez. Só que não vê que esse modelo tem um valor limitado. 
Certamente podemos entender o calcular ou falar como uma prática que se 
constitui por regras da aritmética ou de uma gramática (monolíngue), de 
forma semelhante ao que se dá com a prática de jogar xadrez por meio das 
regras do jogo já conhecidas. As duas práticas diferem uma da outra assim 
como o movimento do braço difere do exercício de ginástica executado com 
a ajuda desse mesmo movimento do braço. À medida que empregamos 
regras aritméticas ou gramaticais, criamos objetos simbólicos como cálculos 
ou sentenças; mas estas não têm existência autossuficiente. Com a ajuda de 
contas e sentenças, normalmente realizamos outras ações, como por 
exemplo trabalhos escolares ou ordens. Estruturas geradas operativamente, 
consideradas por si mesmas, podem ser julgadas como mais ou menos 
corretas, conformes com a regra ou bem formadas; porém, não são como as 
ações, que estão acessíveis a uma crítica sob pontos de vista da verdade, 
eficiência, correção ou veracidade; pois é só como infraestrutura de outras 
ações que elas ganham uma referência ao mundo. Operações não tocam o 
mundo (HABERMAS, 2012[1981], v. 1, p. 188, itálicos do autor). 

 

 A ação, portanto, pressupõe intencionalidade. Difere-se também de um simples 

acontecimento imotivado, causado, por exemplo, por um fenômeno da natureza, o que em 

Bronckart (2006, p. 59-91) é demonstrado a partir da distinção entre ação significante e 

evento. Em outros termos, a ação é realizada a partir de uma razão que motiva o agente a agir 

de determinada maneira ou com certa intenção. Outrossim, no agir comunicativo, as ações 

não se dão aleatoriamente. A esse respeito, Habermas comenta o seguinte: 

 

Para o modelo de ação comunicativo, a linguagem só é relevante do ponto de 
vista pragmático de que os falantes, ao empregar sentenças orientados pelo 
entendimento, estabeleçam referências ao mundo – e isso não apenas de 
maneira direta, como no agir teleológico, dirigido por normas ou 
dramatúrgico, mas de maneira reflexiva. Os falantes tomam as três 
concepções formais de mundo existentes nos outros modelos de ação, aos 
pares ou individualmente, e integram-nas em um sistema, pressupondo-o 
conjuntamente como uma moldura interpretativa, no interior da qual eles 
logram alcançar o entendimento (HABERMAS, 2012[1981], v. 1, p. 190-
191). 

 

 Isto assente, o agir comunicativo ultrapassa a ideia de um agente movido tão somente 

por um agir teleológico, ou seja, direcionado tão somente para alcançar um fim em si, 

justamente, por este agir envolver a busca pelo entendimento, e este, por sua vez, implicar que 
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os agentes, por vezes, tenham de realizar concessões, a fim de alcançar esse entendimento. 

Insta esclarecer que: 

 
[...] um ator orientado nesse sentido em favor do entendimento tem de 
manifestar com sua exteriorização, de maneira implícita, exatamente três 
pretensões de validade, a saber: 
– a pretensão de que o enunciado feito seja verdadeiro (ou de que os 
pressupostos existenciais de um teor proposicional mencionado sejam 
realmente cumpridos); 
– a pretensão de que a ação de fala esteja correta com referência a um 
contexto normativo vigente (ou de que o contexto normativo que ela deve 
cumprir seja legítimo); e 
– a pretensão de que a intenção expressa do falante corresponda ao que ele 
pensa. 
O falante, portanto, reivindica: verdade para enunciados ou pressuposições 
existenciais, correção para ações reguladas de maneira legítima e para seu 
contexto normativo, e veracidade para a manifestação de vivências 
subjetivas (HABERMAS, 2012[1981], v. 1, p. 192). 

 

 Ao agirem, os atores (ou agentes) adequam sua ação de fala a partir da representação 

que têm em mente desses três mundos formais. Essa relação se dá, portanto, entre aquilo que 

exteriorizam e os três mundos apresentados a seguir: 

 
–  o mundo objetivo (como conjunto de todas as entidades sobre as quais é 

possível haver enunciados verdadeiros); 
–  o mundo social (como conjunto de todas as relações interpessoais 

legitimamente reguladas); 
– e o mundo subjetivo (como conjunto de vivências do falante 

privilegiadamente acessíveis) (HABERMAS, 2012[1981], v. 1, p. 193). 
 

 O conceito de verdade, ou de “enunciados verdadeiros”, associado a esse mundo físico, 

pode ser compreendido a partir da noção descritiva da linguagem, das impressões mais ou 

menos incontestes dele depreendidas: a rigor, não se contestaria, por exemplo, uma sentença 

do tipo: “a molécula da água é composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio”, 

por expressar aquilo que, no mundo objetivo, de fato, apresente-se como tal. Ademais, a esses 

mundos formais estão associadas três formas de agir: o agir teleológico, o agir regulado por 

normas e o agir dramatúrgico. O primeiro pressupõe relações entre um ator e um mundo de 

estados de coisas existentes, ou seja, o mundo objetivo. Sobre esse agir, Habermas 

(2012[1981], v. 1, p. 163, itálicos do autor) esclarece ainda o seguinte: 

 
Desde Aristóteles, o conceito de agir teleológico está no centro da teoria 
filosófica da ação. O ator realiza um propósito ou ocasiona o início de um 
estado almejado, à medida que escolhe em dada situação meios auspiciosos, 
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para então empregá-los de modo adequado. O conceito central é o da decisão 
entre diversas alternativas, voltada à realização de um propósito, derivada de 
máximas e apoiada em uma interpretação da situação. 
O modelo teleológico do agir é ampliado a modelo estratégico quando pelo 
menos um ator que atua orientado a determinados fins revela-se capaz de 
integrar ao cálculo de êxito a expectativa de decisões. Esse modelo de ação é 
frequentemente interpretado de maneira utilitarista; aí se supõe que o ator 
escolhe e calcula os meios e fins segundo aspectos da maximização do 
proveito ou das expectativas de proveito. 

 

 Daí, no agir comunicativo, muito embora a ação seja orientada para se atingir uma 

finalidade, esta não se limita a cálculos de proveito egocêntricos. A relação que o ator tem 

com o mundo objetivo e com o mundo social, por sua vez, é pressuposta pelo agir regulado 

por normas. Ressalte-se que: 

 
O conceito de agir regulado por normas não se refere ao comportamento de 
um ator, em princípio solitário, que encontra outros atores no entorno, mas a 
membros de um grupo social, que orientam seu agir segundo valores em 
comum. O ator individual segue uma norma (ou colide com ela), tão logo as 
condições se apresentem em uma dada situação na qual se possa empregá-
las. As normas expressam o comum acordo subsistente em um grupo social. 
Todos os membros de um grupo em que vale determinada norma podem 
esperar uns dos outros que cada um execute ou omita as ações preceituadas 
de acordo com determinadas situações. O conceito central de cumprimento 
da norma significa a satisfação de uma expectativa de comportamento 
generalizada (HABERMAS, 2012[1981], v. 1, p. 164, itálicos do autor). 

 

 O agir dramatúrgico, por sua vez, tem que ver, em uma interação social, com o modo 

com que cada participante pretende ser visto e aceito pelos demais, ao manifestar aspectos de 

sua subjetividade. Sobre tal agir, Habermas diz ainda o seguinte: 

 
O conceito do agir dramatúrgico não se refere primeiramente ao ator 
solitário, nem ao membro de um grupo social, mas aos participantes de uma 
interação que constituem uns para os outros um público a cujos olhos eles se 
apresentam. O ator suscita em seu público uma determinada imagem, uma 
impressão de si mesmo, ao desvelar sua subjetividade em maior ou menor 
medida. Todo aquele que age pode controlar o acesso público à esfera de 
suas próprias intenções, pensamentos, posicionamentos, desejos, sentimentos 
etc., à qual somente ele mesmo tem acesso privilegiado. No agir 
dramatúrgico, os partícipes fazem uso dessa circunstância e monitoram sua 
interação por meio da regulação do acesso recíproco à subjetividade própria. 
Portanto, o conceito central de autorrepresentação não significa um 
comportamento expressivo espontâneo, mas a estilização da expressão de 
vivências próprias, endereçada a espectadores (HABERMAS, 2012[1981], v. 
1, p. 165, itálicos do autor). 
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 Essa “estilização da expressão”, por sinal, é algo que remete de imediato ao conceito de 

modalização, conforme formulado pelo ISD. Consoante demonstrou-se anteriormente, as 

quatro funções de modalizações, quais sejam, modalizações lógicas, deônticas, apreciativas e 

pragmáticas, foram apresentadas por Bronckart (1999, p. 330-333) a partir da reconfiguração 

da noção dos três mundos formais assim como das formas do agir que integram o conceito de 

agir comunicativo. Acresce-se a isso o fato de a concepção de metodologia dual, a qual 

combina a perspectiva de um participante e de um observador, portanto, de alguém que não só 

se coloca em uma posição distanciada, de terceira pessoa, mas em uma posição mais próxima, 

característica de uma primeira pessoa que se dirige a uma segunda pessoa, envolver uma 

relação que constantemente pode sofrer influência do olhar do outro. As modalizações tendem 

a direcionar o olhar do outro; este, em contrapartida, em uma tal perspectiva dual, pode 

influenciar o modo como o enunciador se dirige ao seu público em potencial. Posto que é isso 

que o agir comunicativo significa: 

 
O conceito do agir comunicativo, por fim, refere-se à interação de pelo 
menos dois sujeitos capazes de falar e agir que estabeleçam uma relação 
interpessoal (seja com meios verbais ou extraverbais). Os atores buscam um 
entendimento sobre a situação da ação para, de maneira concordante, 
coordenar seus planos de ação e, com isso, suas ações. O conceito central de 
interpretação refere-se em primeira linha à negociação de definições 
situacionais passíveis de consenso (HABERMAS, 2012[1981], v. 1, p. 166, 
itálicos do autor). 

 

 E, como visto, nesse modelo de ação, a linguagem possui um papel revelador: tanto pelo 

fato de ela ser um traço essencialmente humano, e, portanto, reveladora da expressão humana, 

quanto pelo fato de ela ser um meio para se conseguir acessar a verdade e promover a 

reconstrução da realidade. Certamente essas reconstruções não partem do nada; partem 

daquilo que é colocado como verdade até então. 

 A propósito, na antiguidade clássica, os questionamentos sobre a identidade de todas as 

coisas levaram os filósofos a identificarem qual seria a arché – princípio que deveria estar 

presente em todas as coisas, a partir do qual tudo vem a existir. Tales de Mileto, por exemplo, 

compreendeu esse princípio como sendo a água, enquanto que outros filósofos foram 

associando esse princípio a outros elementos da natureza, ou mesmo abstratos, a exemplo dos 

números, como o fizera Pitágoras. Todos esses questionamentos logo culminaram em uma 

divergência filosófica em torno do pensar e do sentir, de modo que os filósofos passaram a 

compreender o seu entorno a partir de duas perspectivas distintas. Daí que um grupo de 

filósofos, na esteira de Heráclito de Éfeso, passaram a considerar a realidade como algo 
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dinâmico, em constante mudança (sentido), enquanto que outro grupo, na esteira de 

Parmênides, imbuiu-se da negação da mudança (pensamento)73. 

 No período humanista que se seguiu ao período naturalista, os sofistas estabeleceram 

uma relação negativa com a verdade, privilegiando a opinião, a reflexão baseada tão somente 

em dados empíricos, enquanto que Sócrates, ao privilegiar o conceito: “conhecer é conhecer o 

conceito”, estabeleceu uma relação positiva com a verdade, de modo que sua investigação 

conduzia-o ao âmago, à essência das coisas – a refletir sobre o que é o bem, a virtude, a 

justiça – a partir da qual a própria realidade empírica pudesse ser avaliada. Para Sócrates, o 

conhecimento está dentro das pessoas, mas ele podia fazer esse conhecimento nascer: “efetuar 

a parturição das ideias é tarefa primordial do filósofo, a fim de despertar nas almas o 

conhecimento. Daí a importância de reconhecer que a maior luta humana deve ser pela 

educação (paideia), e que a maior das virtudes (areté) é a de saber que nada se sabe.” 

(BITTAR, 2012, p. 103, grifos do autor). Platão, por sua vez, ao buscar responder o 

questionamento de qual é a relação do conceito (universal, eterno, absoluto, geral) com as 

coisas particulares, mutáveis, individuais, serve de exemplo para aquele tipo de atitude, a qual 

comumente é requerida nas ciências, por parte dos pesquisadores, epistemólogos, acadêmicos, 

a saber, a atitude de conciliação. Isto porque, como visto, esse filósofo, discípulo de Sócrates, 

deparou-se com duas perspectivas antagônicas, duas maneiras distintas de conceber a 

realidade. Nas ciências, há pesquisadores que tecem suas reflexões teóricas, desmerecendo o 

trabalho daqueles que lhes antecederam e, portanto, não reconhecendo o seu devido valor, 

ainda que seus pontos de vista nem sempre sejam convergentes. 

 A atitude de Platão serve de exemplo em termos de comportamento a ser adotado ao se 

fazer ciência, pois, a partir de duas ideias aparentemente inconciliáveis, foi hábil o bastante 

para não só construir uma nova perspectiva, mas também implicar nessa perspectiva essas 

duas ideias de que dispunha: sua doutrina das ideias ou dicotomia entre o mundo sensível e o 

mundo inteligível agregou tanto a ideia de que à realidade condizia tanto uma parte que era 

mutável, a do mundo terreno em que os homens vivem, quanto uma parte que era imutável, a 

do mundo das ideias, dos conceitos, invariáveis, por isso, lugar do belo, puro, perfeito, eterno. 

Em outros termos, João, Pedro e Paulo podem variar, enquanto humanos, um sendo mais 

novo, outro mais velho, um sendo mais magro, outro mais gordo; a ideia ou conceito de 

“homem”, de “ser humano”, no entanto, esse é eterno, imutável, sem sombra de variação em 

                                                
73  A reflexão sobre este assim como sobre tantos outros princípios filosóficos não poderia ter sido melhor 

realizada que não levando em consideração as saudosas e apaixonadas aulas de Filosofia do Direito 
ministradas pela Profa. Maria das Neves Franca, no Unipê, em 2014.1. 
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comparação à sua forma materializada no mundo terreno, posto que conserva em si a essência 

daquilo que no mundo terreno pode se dar de maneiras variadas. Daí os sentidos serem 

sempre ilusórios, efêmeros, passageiros. Diferentemente de Sócrates, para quem a filosofia 

significa descobrir em si mesmo a verdade; para Platão, trata-se da dialética, sair do mundo 

sensível em direção ao mundo inteligível. É com esse mesmo olhar que muitas teorias devam 

ser construídas. Ainda que não se concorde com tudo que dizem certos teóricos, é preciso 

saber reconhecer quando o ponto de vista desses mesmos teóricos tiverem servido como um 

ponto de partida para a construção de um outro modo de enxergar as coisas. 

 Quando se coloca em cheque certos posicionamentos positivistas, por sinal, questiona-

se essencialmente o fato de nem mesmo na ciência os estudiosos lidarem com conhecimentos 

infalíveis. Essa ideia só reforça o quanto a realidade é algo constantemente reconstruído. A 

compreensão da realidade, o que, inevitavelmente, leva o homem a uma constante recriação 

dessa realidade, em verdade, é o mais puro reflexo daquilo que de fato o homem tanto busca, 

que nada mais é que a verdade. 

 
Mas a verdade só é a verdade total. É preciso que a verdade múltipla seja 
levada a convergir para a unicidade. Jamais chegamos a possuir essa verdade 
integral. Eu a nego quando vou ao extremo da afirmação, quando erijo o que 
sei em absoluto. Eu a nego também quando tento sistematizá-la em um todo, 
porque a verdade total não existe para o homem e porque essa ilusão o 
paralisa (JASPERS, 2006[1965], p. 141). 

 

 Como tudo o que temos são interpretações, parece que o que se ensina, quando se 

contrói doutrinas, são interpretações, reconstruções de sentidos. No caso da Teoria do agir 

comunicativo, isso pode ser traduzido pelo termo de revisão. Alvo de críticas, o autor 

reformulou alguns de seus pressupostos, o que culminou na elaboração de outra obra 

igualmente extensa, a saber, “Direito e democracia: entre facticidade e validade”, na qual o 

conceito de agir comunicativo é apresentado de maneira mais amadurecida. 

 

4.2.2 O direito e a estabilização de conflitos 

 

 A obra “Direito e democracia: entre facticidade e validade”, publicada igualmente em 

dois volumes, em 1992, por Jürgen Habermas, conforme consta de sua quarta capa, “gira em 

torno de uma única questão geral: será que a teoria do discurso e do agir comunicativo pode 

contribuir efetivamente para o esclarecimento e a compreensão das atuais possibilidades de 

associação política e no âmbito do estado democrático?”. As críticas por que passou a sua 
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“Teoria do agir comunicativo”, levaram o filósofo a rever, sobretudo, o conceito de mundo da 

vida e sua relação com o Direito. Essa releitura é apresentada por Miranda (2009, p. 97-119) 

nos seguintes termos: 

 
Habermas considera o mundo da vida como elemento último de integração 
social, delegando ao direito, ora um papel de instituição legítima, ora de 
colonizador do mundo da vida. Já na segunda obra, o autor mostra um 
amadurecimento teórico ao perceber que as sociedades modernas, 
pluralizadas e dessacralizadas, não podem sustentar uma ordem normativa 
que realize a integração social em elementos metajurídicos, mas apenas no 
direito democraticamente instituído. 

 

 Essa é, por sinal, uma concepção que reforça ainda mais a noção de que a realidade é, 

por vezes, uma recriação. Justamente, por ela ser tecida nesse processo de busca pelo 

entendimento, pelo comum acordo. Mas, como visto, não é no mundo da vida – o palco ou 

terreno – onde os atores nele concernidos estabilizam seus dissensos, posto que nem sempre 

esses conflitos são superados de maneira tão espontânea e/ou pacífica, dada à pluralidade com 

que o mundo da vida se manifesta na sociedade moderna, ou seja, “como um complexo de 

tradições entrelaçadas, de ordens legítimas e de identidades pessoais – tudo reproduzido pelo 

agir comunicativo” (HABERMAS, 2012[1992], v. 1, p. 42). Consoante Miranda (2009, p. 98) 

considera: 

 
A obra, de grande importância para a teoria do direito e da democracia, 
mostra um Habermas mais maduro, que, “[...] rejeitando a idéia de uma 
norma de ação comunicativa inerente à própria fala e capacitada a conduzir 
os participantes ao consenso, percebe a imprescindibilidade do direito para a 
estabilização da linguagem na esfera pública [...]” (ALMEIDA, 2005, p. 37). 
(MIRANDA, 2009, p. 98). 

 

 Em sua primeira versão, o agir comunicativo previa o Direito, por um lado, como uma 

dentre tantas outras instituições presentes no mundo da vida e, por outro lado, assim como a 

linguagem, como um meio de ação, neste caso, de controle: 

 
No caso do direito como um meio de controle, ele é um instrumento de 
regulação dos subsistemas Economia e Estado e se combina de tal forma 
com os meios “dinheiro e poder” que ele mesmo se torna um meio de 
controle. Aqui, o direito funciona como uma forma de constituir as relações 
jurídicas observadas nesses sistemas, e a sua legitimidade se daria em de- 
corrência da simples positivação (legalidade formal). 
[...] 
E, quando o direito como meio expande seu domínio, possibilitando a 
penetração dos meios do dinheiro e do poder na reprodução simbólica do 
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mundo da vida, ocorre o que Habermas chama de colonização interna do 
mundo da vida (MIRANDA, 2009, p. 110). 

 

 Nessa perspectiva, portanto, o Direito exerceria um papel negativo, por ensejar a 

“colonização” do mundo da vida, pelos media dinheiro e poder, característica de uma “lógica 

sistêmica da racionalidade-com-respeito-a-fins”, à qual se contrapõe a “lógica de reprodução 

do mundo da vida, da racionalidade comunicativa” (MIRANDA, 2009, p. 109), reprodução 

esta realizada por meio da linguagem. A partir de sua revisão, o filósofo passa, então, a 

questionar qual maneira possível de “estabilizar, na perspectiva própria dos atores, a validade 

de uma ordem social, na qual ações comunicativas tornam-se autônomas e claramente 

distintas de interações estratégicas” (HABERMAS, 2012[1992], v. 1, p. 45). A resposta a que 

chega é justamente o Direito: 

 

Ao perceber que a linguagem, mesmo que utilizada comunicativamente, não 
tem força (normativa) suficiente para realizar a integração social, devido à 
pluralidade verificada nas sociedades modernas, descentradas e 
dessacralizadas, o que torna praticamente impossível a existência de um 
denominador comum em quase todas as questões problematizadas (questões 
estas que também se tornaram mais variadas e mais complexas), Habermas 
encontra no direito uma solução para a estabilização e integração social. 
No entanto, o direito não é impositivo por uma questão formal, 
simplesmente por ser uma ordem posta por quem tem o poder/competência 
para tal, como na compreensão do direito como meio. Um direito que 
pretenda desempenhar o papel de medium linguístico entre os diferentes 
âmbitos de ação, de forma que sua normatividade seja resultante não 
somente do poder de sanção do Estado, mas também da observância e 
vivência por parte dos atores sociais, deve ser um direito legítimo. 
Entretanto, a legitimidade do direito não mais advém de sua submissão a 
uma moral superior ou a fundamentos éticos, e sim pelo fato de que os 
afetados pelas normas jurídicas se reconhecem como coautores dessas 
normas: “O direito não consegue o seu sentido normativo pleno per se 
através de sua forma, ou através de um conteúdo moral dado a priori, mas 
através de um procedimento que instaura o direito, gerando legitimidade” 
(HABERMAS, 2003[1992], v. I, p. 172). 
Dessa forma, Habermas abandona totalmente a dicotomia direito como 
meio/ direito como instituição, assim como abandona o entendimento de 
direito como colonizador do mundo da vida e direito como espécie de norma 
moral. Em Facticidade e validade (2003)[1992], o direito é um 
possibilitador da racionalização do mundo da vida e meio de integração 
social (MIRANDA, 2009, p. 113-114). 

 

 O mundo da vida, portanto, não é mais visto como o pano de fundo onde as 

estabilizações de dissensos ocorrem. Em sua teoria do discurso, essa estabilização se dá por 

meio do processo de legislação. Conforme preceitua Habermas (2012[1992], v. 1, p. 52-53, 

itálicos do autor; negrito nosso): 
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Uma ordem jurídica não pode limitar-se apenas a garantir que toda pessoa 
seja reconhecida em seus direitos por todas as demais pessoas; o 
reconhecimento recíproco dos direitos de cada um por todos os outros deve 
apoiar-se, além disso, em leis legítimas que garantam a cada um liberdades 
iguais, de modo que “a liberdade do arbítrio de cada um possa manter-se 
junto com a liberdade de todos”. As leis morais preenchem esta condição per 
se; no caso das regras do direito positivo, no entanto, essa condição precisa 
ser preenchida pelo legislador político. No sistema jurídico, o processo da 
legislação constitui, pois, o lugar propriamente dito da integração social. 
Por isso, temos que supor que os participantes do processo de legislação 
saem do papel de sujeitos privados do direito e assumam, através de seu 
papel de cidadãos, a perspectiva de membros de uma comunidade jurídica 
livremente associada, na qual um acordo sobre os princípios normativos da 
regulamentação da convivência já está assegurado através da tradição ou 
pode ser conseguido através de um entendimento segundo regras 
reconhecidas normativamente. Essa união característica entre coerção fática 
e validade da legitimidade, que tentamos esclarecer através do direito 
subjetivo à assunção estratégica de interesses próprios, exige um processo de 
legislação no qual os cidadãos devem poder participar na condição de 
sujeitos do direito que agem orientados não apenas pelo sucesso. Na medida 
em que os direitos de comunicação e de participação política são 
constitutivos para um processo de legislação eficiente do ponto de vista da 
legitimação, esses direitos subjetivos não podem ser tidos como os de 
sujeitos jurídicos privados e isolados: eles têm que ser apreendidos no 
enfoque de participantes orientados pelo entendimento, que se encontram 
numa prática intersubjetiva de entendimento. É por isso que o conceito de 
direito moderno – que intensifica e, ao mesmo tempo, operacionaliza a 
tensão entre facticidade e validade na área do comportamento – absorve o 
pensamento democrático, desenvolvido por Kant e Rousseau, segundo o 
qual a pretensão de legitimidade de uma ordem jurídica construída com 
direitos subjetivos só pode ser resgatada através da força socialmente 
integradora da “vontade unida e coincidente de todos” os cidadãos livres e 
iguais. 

 

 Assim, na teoria do discurso habermasiana, a linguagem comum é problematizada e 

transformada em direito legítimo, à medida que esse saber pré-teórico e, portanto, 

compartilhado sócio-historicamente, é tematizado, colocado à prova, tornando-se alvo de uma 

crítica, reflexão. É nesse sentido que o processo legislativo é visto como um processo que 

extrapola uma visão positivista do direito. Aliás, a racionalidade em Habermas adquire 

contornos mais amplos ao dialogar com uma das características essenciais do ser humano: o 

de ser político. Em verdade, essa reflexão remonta um caminho ainda mais extenso percorrido 

pelo autor ao retomar toda uma tradição de pensamento sobre a teoria do conhecimento. É o 

que pode ser conferido, por exemplo, em sua obra “Teoria e Práxis”, de 2013[1978]. Já no 

livro intitulado “Um discurso sobre as ciências”, Santos (2008), por seu turno, informa que: 

 

O modelo de racionalidade que preside à ciência moderna constituiu-se a 
partir da revolução científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos 
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seguintes basicamente no domínio das ciências naturais. [...]. 
Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também um 
modelo totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as 
formas de conhecimento que se não pautarem pelos seus princípios 
epistemológicos e pelas regras metodológicas (SANTOS, 2008, p. 20-21). 

 

 Trata-se de “Um conhecimento baseado na formulação de leis [que] tem como 

pressuposto metateórico a ideia de ordem e de estabilidade do mundo, a ideia de que o 

passado se repete no futuro”. Ademais, “O determinismo mecanicista é o horizonte certo de 

uma forma de conhecimento que se pretende utilitário e funcional, reconhecido menos pela 

capacidade de compreender profundamente o real do que pela capacidade de o dominar e 

transformar” (SANTOS, 2008, p. 30-31). Por analogia, no âmbito sociológico, desenvolveu-

se a ideia de que “tal como foi possível descobrir as leis da natureza, seria igualmente possível 

descobrir as leis da sociedade” (SANTOS, 2008, p. 32). 

 Com a emergência das ciências sociais no século XIX, têm-se, então, a concorrência de 

duas concepções, uma de cunho positivista, sendo esta a predominante, e outra que procura 

libertar-se da primeira “reivindicando o monopólio do conhecimento científico-social” 

(SANTOS, 2008, p. 34). Na interpretação do autor, essa divergência pode ser compreendida 

em termos da existência de duas variantes. No primeiro caso, tem-se o que pode ser chamado 

por “física social”, em que se “parte do pressuposto que as ciências naturais são uma 

aplicação ou concretização de um modelo de um conhecimento universalmente válido e, de 

resto, o único válido” (SANTOS, 2008, p. 34). A segunda vertente, por sua vez, “reivindica 

para as ciências sociais um estatuto metodológico próprio”. A questão é que, apesar de esta 

última “concepção revelar-se mais subsidiária do modelo de racionalidade das ciências 

naturais do que parece”, pode-se dizer que “São hoje muitos e fortes os sinais de que o 

modelo de racionalidade científica [conforme descrito acima] atravessa uma profunda crise” 

(SANTOS, 2008, p. 38-41). Essa crise demonstra as limitações do próprio paradigma 

positivista e do quanto o conhecimento científico não deva ser tomado como algo infalível: 

 

A ideia de que não conhecemos do real senão o que nele introduzimos, ou 
seja, que não conhecemos do real senão a nossa intervenção nele, está bem 
expressa no princípio da incerteza de Heisenberg: não se podem reduzir 
simultaneamente os erros da medição da velocidade e da posição das 
partículas; o que for feito para reduzir o erro de uma das medições aumenta 
o erro da outra (SANTOS, 2008, p. 44). 

  

 Desta feita, “A configuração do paradigma que se anuncia no horizonte só pode obter-se 

por via especulativa. Uma especulação fundada nos sinais que a crise do paradigma actual 
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emite mas nunca por eles determinada”. Tal paradigma pode ser apresentado por meio de uma 

reunião de teses, quais sejam, que “todo conhecimento científico-natural é científico-social”; 

que “todo o conhecimento é local e total”; que “todo conhecimento é autoconhecimento”; e 

que “todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum” (SANTOS, 2008, p. 

59-92). A Ciência, portanto, dinamiza-se por meio de um contínuo movimento à semelhança 

do que ocorre com o universo, conforme a teoria de sua expansão e compressão. No caso da 

Ciência, esta por vezes tende a ultrapassar o conhecimento proveniente do senso comum, mas 

ela mesma se torna um conhecimento do senso comum, à medida que a sociedade evolui. Nos 

termos de Santos (2008, p. 9): “a ciência, em geral, depois de ter rompido com o senso 

comum, deve transformar-se num novo e mais esclarecido senso comum”. 

 Conforme visto em Habermas, o Direito se serve desse pano de fundo, desse saber 

comum tecido no mundo da vida, mas, ao fazê-lo, de certo modo, também recria esse mesmo 

mundo, ou ainda, a realidade na qual os agentes se encontram concernidos. Essa questão da 

recriação também pode ser associada ao conceito de doutrina, conforme proposto por François 

Ost (2015). Movido por tentar compreender a posição na qual esta se encontra atualmente no 

campo jurídico, ao se valer da metáfora das duas faces de Jano, o autor tece as seguintes 

palavras sobremaneira esclarecedoras: 

 
Consideradas do ponto de vista muito fundamental de ouvir esses grandes 
mitos políticos, que fazem da doutrina a “guardiã do templo” (BERNARD; 
POIRMEUR, 1993, p. 6), ou consideradas mais prosaicamente no contexto 
do regramento cotidiano dos interesses, essas análises confirmam a visão de 
Jean Dabin (1935, p. 200), para quem as “teorias e as construções jurídicas 
visam menos a um valor de verdade teórica do que a um valor de utilidade 
prática, no que concerne à aplicação efetiva da regulamentação”. E se nos 
interrogarmos sobre a natureza dos interesses (no sentido de valores 
axiológicos que Habermas dá a este termo) que defende a doutrina, vamos 
concordar que se pode dizer que se trata de interesses “técnicos” (por 
oposição aos interesses “emancipatórios”, assumindo uma abordagem 
crítica): o que se busca é a melhor adequação dos meios jurídicos existentes 
em relação a um conjunto de objetivos sociais tidos como “dados”, isto é, 
objetivos que, na maioria das vezes, estão em conformidade com a 
racionalidade social dominante (Cfr. HABERMAS, 1973, p. 145).  
Assim progrediria, tradicionalmente, a doutrina entre fazer saber e saber 
fazer. A questão que se coloca agora é saber se a doutrina ainda ocupa esta 
posição no meio de ambos, se ela ainda assume a sua dupla face de Jano, ou 
se, levada por várias evoluções do direito, ela não está progressivamente 
rumando para desempenhar um outro papel (FRANÇOIS OST, 2015, p. 
109b). 

 

 Como visto, as doutrinas oscilam entre um fazer saber, ou seja, levar a conhecer o 

conhecimento produzido no campo jurídico, quanto um saber fazer, ou seja, levar a aprender a 



197 
 

aplicar tal conhecimento, a transpô-lo para a prática, a exemplo do que se faz na prática 

jurídica. Isto assente, doutrinas podem ser consideradas não somente como estudos ou 

reconstruções teóricas, mas como teses para compreensão da realidade, ou ainda, como um 

meio para a contrução de novas realidades. É assim que, por vezes, a ciência é feita. E aqui 

cabe relembrar a proposta apresentada por Gustin e Dias (2010). Repensar a pesquisa jurídica, 

certamente, não deve deixar de envolver uma postura crítica que procure estabelecer 

continuamente uma ponte entre a teoria e as práticas que lhe constituem. 
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5 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS NA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

 Metodologia diz respeito à reflexão sobre os modos de agir no mundo. Em outras 

palavras, está relacionada ao modo como74 o homem faz as coisas e empreende suas ações, ou 

ainda, aos caminhos que percorre para se atingir certa finalidade. Seu alcance é amplo, pois 

lança o seu olhar sobre as mais diferentes atividades do homem, desde as mais simples, a 

exemplo do modo de levantar-se da cama, porém, não antes de se espreguiçar, a fim de 

melhorar o desempenho tanto físico quanto mental, até ações mais complexas, sobretudo 

intelectuais, em contextos profissionais, ou mesmo acadêmicos, neste caso, tendo em vista o 

desenvolvimento científico. O termo, por vezes, confunde-se com outro, a saber, o método, 

sendo este, em verdade, seu objeto de estudo. Em consonância à tese que ora se defende 

relacionada ao trabalho de conclusão de curso desenvolvida na graduação de Direito, cabe 

agora apresentar o percurso que se realizou para que esta pesquisa fosse empreendida. No 

entanto, tal percurso será apresentado não antes de serem tecidas, ainda que brevemente, 

reflexões acerca do que seja o fazer metodológico. 

 

5.1 O FAZER METODOLÓGICO 

 

 Em um vídeo-aula75 veiculado em meio virtual, a professora Regina Fonseca (UEPG) 

esclarece que, historicamente, muitos conceitos de método surgiram, mas que continuaram 

mantendo em comum a ideia originalmente desenvolvida na Grécia antiga, onde se costumava 

dizer que método era um caminho para se atingir um determinado fim. Essa ideia pode ser 

relacionada a um exemplo apresentado pela referida professora, ao descrever a rotina de uma 

pessoa que, ao acordar atrasada para ir ao trabalho, acaba calçando os sapatos antes de colocar 

as meias, dando-se conta, logo em seguida, do erro que cometera. Isso para dizer que, ao se 

perseguir determinado fim, pode-se, eventualmente, cometer erros de procedimento, ou, por 

assim dizer, na aplicação de algum método. É justamente esse tipo de erro, por exemplo, a 

simples troca de etapas, que se procura evitar, ao se desenvolver uma pesquisa. Pode-se dizer, 

então, que o homem, ainda que informalmente, reflete sobre suas ações, buscando 

desenvolver modos de intervenção mais eficazes e, conforme a própria professora pontua, 

                                                
74  Em um único termo, a metodologia poderia ser traduzida pelo termo “como”. 
75 O video-aula pode ser acessado a partir do seguinte endereço eletrônico: 

<http://canaldoensino.com.br/blog/ufsc-oferece-curso-gratuito-online-de-metodologia-cientifica>. Acesso 
em: 01 ago. 2014. 
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com menos gasto de energia e de tempo. Contudo, interessa para a presente discussão, tratar 

da metodologia enquanto método científico. 

 Segundo consta da edição de 2009 do dicionário Houaiss da língua portuguesa, entre 

outras acepções do termo, metodologia é apresentada enquanto “ramo da lógica que se ocupa 

dos métodos das diferentes ciências” e, em um sentido mais estrito, como “parte de uma 

ciência que estuda os métodos aos quais ela própria recorre” (HOUAISS, 2009, p. 1.284). Aos 

modos de agir no mundo, portanto, correspondem os métodos. E é justamente à reflexão que 

se faz acerca desses métodos que se dá o nome de Metodologia. O termo método científico, 

desenvolvido a partir do âmbito filosófico, está atrelado à “reunião organizada de 

procedimentos racionais usada para investigar e explicar os fatos e fenômenos da natureza, 

por meio da observação empírica e da formulação de leis científicas” (HOUAISS, 2009, p. 

1.284). No âmbito acadêmico, é imperativo pensar sobre métodos, uma vez que se encontram 

na base de execução de qualquer pesquisa empreendida em diferentes ramos do 

conhecimento. 

 Assim, para se empreender uma pesquisa, o modo mais pertinente e ideal de iniciá-la é 

investigando algo de interesse ou que desperte o interesse do pesquisador. Essas palavras vão 

ao encontro do que preleciona João Bosco Medeiros: 

 
Antes de tudo, é preciso ter motivação para o estudo. Indivíduos 
desmotivados para aprender, por exemplo, uma língua qualquer dificilmente 
chegarão a falar e a escrever nessa língua. E a motivação relaciona-se com 
interesses internos ao indivíduo, independendo de estímulos externos. Se ela 
existe, a influência externa positiva pode favorecê-la; no entanto, a um 
indivíduo motivado dificilmente influências externas, ainda que negativas, o 
demoverão de buscar atingir seu objetivo. Portanto, cabe ao estudante 
motivar-se interiormente antes de pôr-se a estudar qualquer assunto 
(MEDEIROS, 2012, p. 6, itálico do autor). 

  

 Essa orientação é de importância capital, ainda mais quando o trabalho envolve a 

habilidade de escrita, justamente por ser algo complexo por natureza. Por outro lado, 

pesquisar envolve ir além da superficialidade das coisas. Daí a relevância de se empregar 

métodos científicos nos estudos ou investigações, posto que a sistematização do que se 

pretende fazer, ou da condução das ações no processo de pesquisa, potencializa as chances de 

alcançar os objetivos, aos quais se pretendeu chegar com certo estudo. Ademais, cada novo 

estudo possibilita uma compreensão a mais acerca do objeto de estudo elegido para 

investigação, o que, por tabela, favorece a compreensão da realidade. Essa é, por sinal, uma 
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das definições de metodologia comumente empregada, conforme pontuam Antonio Henriques 

e João Bosco Medeiros: 

 
A definição mais comum de metodologia inclui prática de estudo da 
realidade que consiste em dirigir o espírito na investigação da verdade. É um 
instrumento, uma forma de fazer ciência: “cuida dos procedimentos, das 
ferramentas, dos caminhos” (DEMO, 1985, p. 19). Para conhecer a 
realidade, há vários caminhos, e é deles que trata a metodologia. 
(HENRIQUES; MEDEIROS, 2014, p. 19, itálico dos autores). 

 

 Contudo, ainda segundo os autores supracitados, a ciência tem como característica a 

provisoriedade (HENRIQUES; MEDEIROS, 2014, p. 20). O que remete de imediato à teoria 

da falseabilidade perpetrada por Karl Popper. Para este influente filósofo do século XX, a 

verdade era algo inalcançável, sendo o estado atual da ciência algo sempre provisório. Assim, 

o valor de verdade ou extensão de uma teoria se daria até que os fatos ou observações a 

contrariassem. Uma teoria, portanto, após ser confrontada com os fatos, seria sempre passível 

de refutação. Essa ideia se aplica bem ao problema da indução ou método indutivo, uma vez 

que, por mais dados singulares que se possa acumular, não se pode garantir que as leis gerais 

a que se chegue a partir desses dados particulares sejam verdadeiras ou correspondam de fato 

à realidade; logicamente falando, haverá sempre a possibilidade de aparecer algum fato que 

contrarie a lei geral até então conhecida. Não obstante esse caráter provisório da ciência, 

ainda assim ela é o modo mais logicamente aceito para se compreender a realidade, em 

comparação à busca por explicações da realidade, recorrendo-se aos mitos ou crenças 

religiosas, a exemplo do que outrora se fazia, respectivamente, no período histórico da 

antiguidade e no medievo. Difere-se, também, da Filosofia, embora os conceitos desta sejam 

basilares ou tomados como ponto de partida para a compreensão do objeto de estudo de 

diferentes campos da ciência. 

 Ambas buscam compreender a realidade: a Filosofia, de maneira mais holística, 

totalizante; a Ciência, de maneira mais específica, particular. Contudo, diferentemente da 

Ciência, a Filosofia não tem obrigação em fornecer respostas, embora, sendo radical por 

natureza, procura ir até a raíz das questões sobre as quais se proprõe refletir. Ambas também 

costumam ser apresentadas como “saberes diferenciados do saber vulgar […] destacando-se o 

fato de que são um aperfeiçoamento sistemático e crítico capaz de superar as fraquezas do 

raciocínio vulgar” (BITTAR; ALMEIDA, 2012, p. 37). Ora, consoante Eduardo Bittar e 

Guilherme de Almeida, essa é uma postura que deva ser evitada:  
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O prejuízo enorme que decorre desse tipo de postura é o fosso criado entre o 
saber vulgar (senso comum) e os saberes específicos da ciência e da 
filosofia. Como consequência, tem-se o distanciamento dessas duas práticas 
de conhecimento do senso comum, de modo que seja dificultada qualquer 
tentativa de diálogo e interação entre as linguagens do cientista, do filósofo e 
do homem comum. De certa forma, rejeita-se toda experiência pré-científica 
ou pré-filosófica como não metodológica, e, feito isso, descarta-se a 
possibilidade de aceitá-las como dignas de atenção. 
Passa-se, então, a falar em ignorância, em incompreensão, em falta de acesso 
ao estudo científico, em crise educacional generalizada… que, 
evidentemente, somente aparecem quando, entre outros fatores, as práticas 
eruditas distanciam-se das práticas populares.  
[…] deve-se grifar o fato de que o saber vulgar, seguido da estupefação e 
pelo desejo de saber, é a matriz de todo conhecimento científico e filosófico. 
Quando, porém, se trata da questão do saber vulgar como uma etapa vencida 
da humanidade, ou como um saber de segunda categoria, com relação aos 
saberes científico e filosófico, há uma grande perda. Isso porque filosofia e 
ciência passam a irmanar-se no exercício de uma prática que recai sempre 
sobre o mesmo auditório de interessados, ou seja, constroem-se conceitos e 
inova-se em conhecimentos, direcionando-se esses aperfeiçoamentos para 
um conjunto de conhecedores da matéria sobre a qual se versa. Há nisso 
certa mentalidade elitista e antidemocrática mascaradas na pretensa distância 
do saber vulgar com relação aos saberes científico e filosófico, em parte, por 
culpa dos próprios cientistas e filósofos. Criam-se mitos onde estes não 
existem, criam-se fetiches onde estes não existem…, tudo em função da 
dicotomização dos saberes, que, em lugar de se somarem, dividem-se e 
excluem-se (BITTAR; ALMEIDA, 2012, p. 37-39). 

 

 A produção do conhecimento científico, por conseguinte, vê-se assim mergulhada em 

um profundo paradoxo. Em tese, a pesquisa deve ser sinônima da democratização do saber. 

Mas essa democratização, por vezes, se vê adstrita aos muros que cercam esse mesmo fazer 

científico. Ressalte-se que a construção do saber é bem mais ampla, sendo o saber científico 

um dentre tantos saberes. Por outro lado, como visto, o saber vulgar é limitado pelas 

apreciações científicas, e estas deveriam servir para “clarear as mentes”, ou seja, despertar 

outros níveis de inteligibilidade, o que, de certo modo, aproxima-se do que se pode 

compreender pelo conceito de autonomia, pelo modo como a pesquisa tende a transformar o 

sujeito. Isto assente, não há como dissociar desenvolvimento do saber, ou mais 

especificamente, do conhecimento científico, dos modos de fazer esse conhecimento. Tal 

conhecimento deve estar atrelado a um objetivo maior, o de promover mudanças no meio 

social. Pode-se até pensar que muitos dos problemas educacionais que batem à porta da 

academia refletem o fosso que separa as teorias desenvolvidas no âmbito acadêmico e as 

práticas vivenciadas para além dos muros universitários. Contudo, não se pode escurecer os 

esforços de pesquisadores em diferentes campos na tentativa de sanar ou, ao menos, remediar 

muitas dessas questões problemáticas educacionais, valendo-se, é claro, da pesquisa. A esse 
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respeito, em seu texto publicado na seção de Debates, na revista Delta, envolvendo o tema 

pesquisa em Literatura, Durão (2015, p. 389-390) ressalta que: 

 
As Letras têm tido um papel importante de inclusão social e o número de 
pesquisadores na área que vieram de famílias pobres é bastante significativo. 
Se o que resta para a literatura é a universidade, a pesquisa ao menos faz 
claras as regras do jogo. Por mais que permita (ou mesmo incentive) a 
discórdia, estabelece critérios racionais dentro dos quais o debate ocorre. Ela 
regula o antagonismo, desempenhando uma função democratizadora: sem 
ela, restariam as práticas de apadrinhamento, favorecimento e endogenia, 
ainda excessivamente cotidianas na academia […] A pesquisa e a 
universidade produtivista, regida pelo princípio de excelência, definem-se 
mutuamente. 

 

 A referida discórdia pode ser entendida pelo fato de a literatura, por vezes, servir-se das 

mazelas da sociedade para denunciar as desigualdades sociais. O fenômeno jurídico também 

se vale dos fatos sociais. E sendo o Direito linguagem e somente linguagem (PASSOS, 2001), 

chama a atenção a convergência com que as inquietações no modo de fazer ciência nesses 

campos tendem a se espelhar. À semelhança do que ocorre no Direito, o autor explica que: 

 
O cerne da pesquisa em literatura acontece em torno da interpretação. Não 
há uma receita ou fórmula, nada dado de antemão que assegure um ato 
interpretativo eficaz. Nesse sentido, qualquer metodologia em literatura 
conterá sempre algo de falho e insuficiente. Daí o leve absurdo da ideia de 
projeto de pesquisa: como não há garantia alguma de sucesso, de um ponto 
de vista lógico ele deveria ser escrito no final: o projeto se confundiria, 
assim, com o relatório. Talvez o máximo que possa ser dito a respeito 
daquilo que leva para a interpretação resuma-se a uma mistura de atenção e 
despreocupação: atenção, para lidar com a linguagem como algo denso, que 
contém em si diferentes potencialidades, frequentemente em conflito, e para 
conseguir focar no detalhe e na minucia, que são capazes de alterar o todo; 
despreocupação, para não tentar trazer para a obra uma agenda pessoal, não 
querer que ela seja o que você deseja, mas, pelo contrário, submeter-se à sua 
disciplina (DURÃO, 2015, p. 382-383). 

 

 Isso porque na literatura, conforme explica o autor supracitado, o sujeito e o objeto 

unem-se de tal modo que o objeto coincide com determinada interpretação (DURÃO, 2015, p. 

384). O mesmo parece poder acontecer no campo jurídico: consoante tese do realismo 

jurídico, Direito é o que o juiz diz que é Direito. Sendo que, na Literatura, quando essa 

convergência ocorre, é preciso compreender ainda o seguinte: 

 
O interesse do texto como alvo de investigação futura diminui – ou, 
mudando o ângulo, para que uma grande obra continue sendo grande, ela 
precisa esboçar alguma resistência à interpretação forte. Não há razão 
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epistemológica ou ontológica a priori alguma que garanta que os textos 
clássicos continuem sendo fonte de saber. A pesquisa tem um 
comprometimento com a produção de um conhecimento novo; como ciência, 
há algo de impiedoso nela (DURÃO, 2015, p. 384, itálicos do autor). 

 

 E isso, ao menos em parte, talvez explique questionamentos envolvendo pesquisa em 

Direito, a exemplo dos que foram demonstrados a partir de Varella e Roesler (2012), Nobre 

(2009) e François Ost (2015), de que à “produção de um conhecimento novo”, pensado aqui 

como sinônimo de pesquisa, atue certa resistência, justamente, pelo fato de o Direito lidar 

com algo tão melindroso que são os fatos sociais; daí a necessidade quase que vital de 

“enquandrar” esses fatos de um modo o mais controlável possível, por conseguinte, 

apresentando-se o Direito, para muitos, como um campo hermético. Porém, relembrando o 

que disse Ferraz Junior (2003[1988], p. 49) “se com a imposição de dogmas e regras de 

interpretação, a sociedade espera uma vinculação dos comportamentos, o trabalho do teórico 

cria condições de distanciamento daquelas vinculações”. A dupla face de Jano vislumbra um 

quê de inovação no campo jurídico. 

 Todas as reflexões apresentadas até o momento, tornam-se relevantes, levando-se em 

consideração o contexto de investigação da presente pesquisa de doutoramento. Sendo esta 

uma pesquisa linguística que envolve a compreensão do fazer científico a partir da análise de 

monografias elaboradas enquanto trabalhos de conclusão de curso (TCC) na área de Direito 

em nível de graduação, é também uma reflexão sobre a pertinência de se estabelecer um 

diálogo entre essas duas áreas do conhecimento humano, para as quais, pode-se dizer, a 

linguagem é um lifeblood: sendo o Direito linguagem e a Linguística a possibilidade de um 

olhar mais especializado dos textos que o campo jurídico produz, a análise linguística dos 

textos monográficos elaborados no curso de Direito constitui um veio para a compreensão do 

fazer científico no âmbito do fazer acadêmico. Eis agora, mais detalhadamente, a 

apresentação dos caminhos percorridos, de como os andaimes, assim como a construção desta 

pesquisa como um todo, foram erigidos.  

 

5.2 AS PECULIARIDADES DA PESQUISA EM TELA 

 

 A pesquisa, como visto, comporta um quê de descoberta. Ao tratá-la no âmbito 

Literário, Durão (2015, p. 382) chega a dizer que “A frase tão comum entre os autores, ‘só sei 

de fato o que queria dizer quando acabo de escrever’ é um truísmo, mas nem por isso menos 

verdadeiro”. De fato, a presente pesquisa é a materialização do quanto os caminhos indiciários 
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(Cf. GINZBURG, 1989[1986]) podem levar o pesquisador a tomar outros rumos, distanciados 

da rota principal (OST, 2015), a fim de se vivenciar novas descobertas. Conforme pontuou 

François Ost (2015, p. 105a) “Quem fala em pesquisa, fala em questão: isto é, 

questionamento, percurso. Sem resposta predefinida, nem método absolutamente assegurado”. 

Certo, o objeto e, mais precisamente, os dados de pesquisa vão dizer que caminhos o 

pesquisador deva tomar, que teorias de base obter para fundamentar sua tese, seu ponto de 

vista e, por conseguinte, de que abordagem metodológica se valer. Nesse processo, motivação 

é, se não o mais relevante, ao menos um dos fatores essenciais para a execução de uma 

pesquisa. 

 Conforme sinalizado na introdução desta tese, o Projeto inicial foi reformulado em sua 

totalidade na metade do processo de doutoramento. O interesse por ampliar conhecimentos da 

área de Direito somado à minha inserção no Ateliê de Textos Acadêmicos (ATA), acabaram 

por se tornar o leitmotiv para executar uma pesquisa envolvendo análise linguística de textos 

jurídicos. A análise do gênero acadêmico artigo científico iniciada nesse Projeto ATA 

sedimentou o terreno de investigação, tendo em vista a análise do gênero monográfico que 

viria a ser realizada logo em seguida quando da elaboração da tese. Insta esclarecer que o 

acesso ao acervo de TCC elaborados por graduandos em Direito do Centro de Ciências 

Jurídicas (CCJ), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), disponibilizados na Biblioteca 

Setorial desse Centro, assim como a utilização desses TCC para fins acadêmicos, foram 

realizados a partir de autorização formal conferida pelo representante do referido curso. A 

proposta inicial era a de realizar acompanhamento junto a estudantes do curso de Direito, de 

modo a analisar o processo de desenvolvimento do TCC, desde o início até a sua 

materialização na escrita e sua defesa. Àquele momento, a UFPB enfrentava um período de 

greve, tanto dos professores quanto dos servidores técnico-administrativos, de modo que, ao 

retornarem as atividades, estas seriam voltadas para conclusão do período que já se 

encontrava em andamento quando da deflagração da greve. O caminho mais viável, então, foi 

o de deter-me nas análises dos TCC, passando, assim, a erigir os andaimes de uma pesquisa 

essencialmente teórica, já que não foi possível acompanhar os estudantes no processo de 

elaboração dos TCC. 

 A presente pesquisa é caracterizada por uma abordagem qualitativa, com objetivos 

exploratórios, de base documental e de natureza interpretativista. Em termos gerais, tem-se 

como objeto de investigação, a escrita acadêmica, em particular, TCC elaborados ao término 

do Curso de Direito, em nível de graduação, pelo Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Já em termos mais específicos, investiga-se nesse 
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processo a relação entre os diferentes tipos de posicionamentos enunciativos e a interferência 

do campo jurídico nessa escrita acadêmica, levando-se em consideração as orientações 

voltadas para a realização do TCC. Conforme Jean-Paul Bronckart (1999), os mecanismos 

enunciativos, ou posicionamentos enunciativos, evidenciam os pontos de vista dos 

enunciadores e direcionam o olhar dos interlocutores. Somados à noção dos mundos formais 

consubstanciados na “Teoria do Agir Comunicativo” (HABERMAS, 2012[1981]) e de que o 

uso de certos verbos indiciam os modus operandi de se fazer ciência (Cf. MOTTA-ROTH; 

HENDGES, 2010), neste caso, no campo jurídico, tem-se nesses arcabouços teórico-

metodológicos um caminho para a compreensão de como esse conhecimento se dá no campo 

em questão. Por sinal, a teoria do agir comunicativo – originalmente desenvolvida no âmbito 

da filosofia política e do direito, e retomada por Bronckart quando da formulação das bases do 

ISD, o qual, embora empreendido no âmbito da psicologia educacional, tem embasado um 

relevante número de pesquisas em Linguística – apresenta-se como um elo e promoção de 

diálogos entre as duas áreas de investigação elegidas para a presente pesquisa, ressalte-se, a 

de Linguística e a de Direito. 

 Cabe nesta pesquisa, portanto, o aprofundamento, uma leitura verticalizada acerca da 

influência que o campo jurídico exerce na escrita acadêmico-científica de monografias 

enquanto Trabalho de Conclusão de Curso – TCC elaboradas por graduandos de Direito, 

detendo-se mais precisamente na análise das prescrições voltadas para a sua elaboração, os 

aspectos interdisciplinares presentes nessa escrita, as metodologias que conduzem a 

construção do conhecimento no campo jurídico, assim como os posicionamentos que marcam, 

em particular, a subjetividade, a maneira com que o elaborador do TCC se posiciona frente 

aos discursos de outrem reverberados em sua escrita acadêmica. A esse respeito, são 

igualmente relevantes as reflexões desenvolvidas pelos filófosos russos Mikhail Bakhtin 

(2003[1979]) e Volochínov (2010[1929]) sobre gêneros discursivos, discurso de outrem, e 

relação entre os sujeitos envolvidos nos processos de comunicação. 

 É necessário esclarecer que, não sendo objetivo nesta tese o de questionar a relação 

entre a prática jurídica e a pesquisa em Direito, a exemplo do que fazem Varella e Roesler 

(2012) e Nobre (2009), embora não deixando de levar em conta as considerações desses 

autores, propõe-se aqui uma compreensão do que é a pesquisa acadêmica, ao menos no 

âmbito da graduação, a partir de um recorte envolvendo a análise de TCC elaborados no 

CCJ/UFPB. A linguagem é essencial no campo jurídico, por conseguinte, a falta de domínio 

não só de questões gramaticais, mas também no modo como o conteúdo temático abordado na 

escrita é direcionado ao interlocutor, pode comprometer o alcance dos objetivos colocados em 
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cena ao se elaborar um texto, o que é ainda mais relevante quando se leva em consideração 

que muitos alunos tendem a encarar a elaboração do TCC como algo difícil. 

 É imperativo, portanto, tornar o conhecimento científico envolvendo a escrita 

acadêmica o mais compreensível possível aos alunos de graduação, ultrapassando as “práticas 

institucionais do mistério” (LILLIS, 1999 apud FIAD, 2011; LILLIS, 1999, 2003 apud SITO, 

2014). Isto posto, pretende-se responder às seguintes questões de pesquisa: 

 

1) Como se caracteriza o letramento científico a partir da análise de Trabalhos de 

Conclusão de Curso – TCC elaborados por graduandos de Direito, levando-se em 

consideração as prescrições voltadas para sua elaboração, os aspectos 

interdisciplinares, as metodologias utilizadas na construção do conhecimento jurídico 

e os posicionamentos enunciativos evidenciados nos TCC?; 

2) Qual a influência do campo jurídico (seu modo de inter-relacionar conhecimentos, 

suas metodologias, maneiras de posicionar-se enunciativamente) nas monografias 

jurídicas?; e 

3) Em que medida esses posicionamentos consubstanciados na materialidade textual-

discursiva (sobretudo do conteúdo temático) do gênero monográfico evidenciam 

autonomia, em termos de autoria, por parte dos graduandos, em relação ao capital 

simbólico (crenças, valores, conhecimentos teóricos/dogmáticos, jurisprudências, leis) 

já constituído nesse campo? 

 

 Parte-se da hipótese de que, a despeito da confusão que comumente se faz entre prática 

jurídica e pesquisa em Direito, apontada por autores, a exemplo de Varella e Roesler (2012), 

Nobre (2015), François Ost (2015), cabe considerar a peculiaridade do fazer científico no 

campo jurídico, deslocando o ângulo de visão, ou seja, do que parece não ser científico para o 

que talvez seja um modo peculiar de se fazer ciência no campo jurídico. Ademais, se o campo 

de conhecimento influencia o modo como tal conhecimento é desenvolvido, os 

posicionamentos dos autores tendem a reverberar sobremaneira o capital simbólico já 

existente no campo. Contudo, é esse mesmo “colocar-se” na escrita dos TCC que propulsiona, 

de certo modo, o fazer científico no campo em questão, devido à possibilidade de (re)orientar 

as ações dos interlocutores. Assim, além de ser um rito de passagem para a vida profissional, 

a elaboração de TCC pode contribuir para a construção do conhecimento científico no campo 

jurídico. 
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 Em outros termos, pretende-se defender a ideia de que a despeito da influência que o 

campo jurídico tende a exercer na escrita que dele emerge, os TCC de Direito em nível de 

graduação contribuem para o desenvolvimento do conhecimento neste campo, ou seja, muito 

embora essa escrita reverbere os posicionamentos favoráveis e/ou contrários às temáticas 

elegidas para discussão, as articulações realizadas pelos estudantes em seus TCC assim como 

os posicionamentos que chegam a realizar diante desse capital simbólico já constituído 

tendem a influir na ampliação do saber desenvolvido no campo em questão, confirmando, 

assim, a peculiaridade do fazer científico no campo jurídico: a de um saber que não perde de 

vista o seu caráter prático, o qual não se limita a um fazer saber, mas que se volta 

essencialmente a um saber fazer. Essa reflexão é pertinente na medida em que, partindo, por 

exemplo das considerações de Salomon (2004[1971], poder-se-ia pensar que a monografia 

elaborada em nível de graduação não chegue a atingir, a rigor, critérios científicos. O que se 

coloca aqui é justamente o contrário, por razões já bastante esclarecidas nas seções teóricas 

como, por exemplo, o fato de a elaboração desse gênero acadêmico, por mais incipiente que 

possa ser, em comparação aos trabalhos elaborados em nível de pós-graduação, não deixar de 

envolver práticas de letramento científico e, portanto, de (re)construção do conhecimento. 

 Em um tal contexto, o letramento científico adquire relevância capital, uma vez que 

pode influir positivamente no desenvolvimento do letramento acadêmico como um todo e, 

mais especificamente, do letramento jurídico, incidindo, assim, na prática jurídica. Isto, pois, 

as práticas de letramento científico tendem a acurar ainda mais o olhar crítico, reflexivo, 

investigativo e interpretativo de quem delas cheguem a fazer parte, consequentemente, 

incidindo em suas ações acadêmicas mais amplas e, no caso do estudante de Direito, em sua 

preparação para o mercado de trabalho, ou seja, sua prática jurídica. 

 Assim, tem-se como objetivo geral: 

 

a) Analisar o letramento científico a partir da materialidade escrita de monografias 

enquanto Trabalho de Conclusão de Curso – TCC elaboradas por graduandos de 

Direito. 

 

 Enquanto desdobramentos do objetivo geral, procurou-se alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

 

b) Investigar a influência que o campo jurídico exerce na escrita das monografias 

jurídicas; 
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c) Identificar as prescrições voltadas para o desenvolvimento dos TCC; 

d) Comprovar a relação existente entre ramos do Direito e entre o Direito e outros 

campos do saber; 

e) Examinar as metodologias utilizadas no campo jurídico e o modo com que são 

linguisticamente marcadas nos TCC; e 

f) Discutir sobre os posicionamentos enunciativos consubstanciados na materialidade 

textual-discursiva do gênero monográfico e os níveis de autoria dos graduandos de 

Direito ao se posicionarem nos TCC em relação ao capital simbólico (crenças, valores, 

conhecimentos teóricos/dogmáticos, jurisprudências, leis) já constituído nesse campo. 

 

 A fim de se atingir esses objetivos, inicialmente, optou-se por analisar TCC de cinco 

ramos representativos do Direito, a exemplo, das áreas de Direito Constitucional, Direito 

Civil, Direito Penal, Direito Tributário e Direito do Trabalho. Com o tempo, cogitou-se a 

reformulação dessa ideia, elegendo-se um tema que pudesse ser retomado por diferentes 

ramos do Direito. Percebeu-se que não só o campo influi na escrita acadêmica, mas que o 

tema, de certo modo, também orienta o olhar do (futuro) operador de Direito, de modo que, ao 

se tratar, por exemplo, de uma questão envolvendo “alienação parental”, esse tema tende a ser 

tratado em certos ramos, a exemplo do Direito Civil, e não em outros do Direito, e mais do 

que isso, que a depender do tema, procura-se estabelecer um diálogo com outros campos do 

saber, no caso em questão, por exemplo, com a Psicologia, Psicanálise, entre outros. 

 A ideia desde o início foi a de analisar textos que pudessem demonstrar a tendência ora 

vislumbrada no Direito, a saber, voltada para a abertura interdisciplinar. Evidentemente, a 

partir dos ramos mencionados acima, tal disciplinaridade seria, por vezes, percebida; por 

outro lado, um estudo comparativo que se propusesse a demonstrar os efeitos do campo em 

um e em outro ramo poderia enfrentar mais dificuldades. Em outros termos, o Direito é um 

campo tão complexo que parece ser difícil estabelecer, a partir de uma análise linguística 

envolvendo posicionamentos enunciativos, comparações do tipo que possam colocar em um 

mesmo nível como essas pistas se dão na escrita desenvolvida no Direito Civil e, por 

exemplo, no Direito Penal, se, como visto, há temas que não alcançam certos ramos do 

Direito, parecendo, nesse sentido, uma escolha metodológica de certo modo limitada, o que 

não refletiria a referida complexidade do campo em questão. A comparação, por exemplo, até 

poderia ser feita entre um ou outro ramo do Direito, mas acabaria não sendo contemplada por 

outro dos cinco ramos apontados acima. 
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 Ao se perceber essa peculiaridade do campo jurídico, relacionada ao fato de os temas 

meio que direcionarem o operador de Direito quanto ao ramo em que comumente são 

abordados, optou-se, inversamente, por partir de uma grande área do Direito, a qual tocasse 

no ou dialogasse com o maior número de ramos do Direito. Assim, a presente pesquisa traz 

como recorte, a análise de TCC de Direito Ambiental, por este constituir-se em um campo 

interdisciplinar por natureza. As análises apresentadas dizem respeito, mais precisamente, a 

quatro TCC de Direito Ambiental que tocam em questões comumente tratadas no âmbito do 

Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Tributário. 

 Essa escolha metodológica também se justifica por serem esses uns dos ramos mais 

escolhidos pelos alunos de Direito do CCJ ao elaborarem seu TCC, independentemente de 

estarem relacionados a questões de Direito Ambiental. Conforme clássica divisão do Direito, 

o Direito Civil é classificado como pertencente à esfera do Direito Privado, enquanto que os 

três últimos, à do Direito Público. Este refere-se ao conjunto de normas jurídicas de natureza 

pública, compreendendo tanto o conjunto de normas jurídicas que regulam a relação entre o 

particular e o Estado, como o conjunto de normas jurídicas que regulam as atividades, as 

funções e organizações de poderes do estado e dos seus servidores; aquele, ao conjunto de 

normas jurídicas de natureza privada, especificamente toda norma jurídica que disciplina a 

relação entre os particulares. 

 Em um sentido mais simples, na base dessa distinção, encontra-se a dicotomia entre o 

social e o individual (Cf. FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 133-145). Essa divisão também é o 

eixo para a organização das Faculdades de Direito e dos programas de graduação e pós-

graduação. Desta feita, procurou-se analisar textos que abordassem questões de Direito 

comumente tratadas em ambas as esferas. No entanto, como se poderá perceber nas análises, 

essa é uma divisão que tem lá os seus limites, devido ao modo como se complexizaram as 

relações sociais na atualidade. 

 Cabe esclarecer que, não tendo sido objetivo com esta pesquisa a realização de um 

estudo diacrônico, a coleta do corpus do qual se fez o recorte supracitado englobou TCC 

elaborados mais recentemente, mais precisamente, entre os anos de 2013 e 2016. Para se ter 

uma ideia, cerca de cem TCC são defendidos por semestre. Em verdade, esse número pode 

variar de acordo com o número de estudantes que estejam se formando. Tivemos acesso, 

portanto, a cerca de trezentos títulos monográficos. Se se pretende alcançar certa compreensão 

acerca do fazer científico em nível de graduação no campo jurídico, a resposta parece residir 

naquilo que de mais atual esteja sendo feito nesse campo. Isto posto, o olhar nesta tese é bem 
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mais prospectivo que retrospectivo. Desta feita, o capítulo analítico encontra-se dividido em 

duas seções. 

 Na primeira, apresentam-se considerações relacionadas às orientações voltadas para a 

realização do TCC e, na segunda, reflexões sobre os TCC de Direito Ambiental, ressaltando, 

em uma primeira parte, o aspecto interdisciplinar presente nesses TCC; em uma segunda 

parte, os aspectos metodológicos; e, em uma terceira parte, os aspectos enunciativos. Portanto, 

as prescrições voltadas para o desenvolvimento do TCC assim como os quatro trabalhos 

monográficos elaborados no âmbito do Direito Ambiental compõem os corpora de análises da 

presente tese. A fim de tornar mais visíveis os conteúdos demonstrados a partir dos TCC 

jurídicos e demais orientações voltadas para a sua realização, as ilustrações realizadas 

(intituladas pelo termo Excerto e numeradas conforme a ordem em que aparecem no texto) 

foram apresentadas por meio de quadros. 

 Com o objetivo de responder às questões de pesquisa levantadas nesta tese, elegeram-se 

as seguintes categorias de análise: 

 

a)  as prescrições (para o desenvolvimento dos TCC); 

b)  os aspectos interdisciplinares (entre ramos do Direito e entre o Direito e outros campos do 

saber); 

c)  os aspectos metodológicos (a exemplo de certas expressões verbais que evidenciem tais 

aspectos); e 

d)  os posicionamentos enunciativos (consubstanciados na materialidade textual por meio de 

mecanismos enunciativos – vozes enunciativas e modalizações objetivas, deônticas, 

subjetivas e pragmáticas – e verbos discendi, ou de dizer, atrelados aos usos de citações, ou 

discurso reportado, assim como suas relações com os índices de pessoas, responsabilidades 

enunciativas e o conteúdo temático abordado nos TCC). 

  

 Enquanto que todas essas quatro categorias estão associadas à segunda questão de 

pesquisa, a saber: Qual a influência do campo jurídico (seu modo de inter-relacionar 

conhecimentos, suas metodologias, maneiras de posicionar-se enunciativamente) nas 

monografias jurídicas?, a última categoria está associada também à terceira questão, a saber: 

Em que medida os posicionamentos enunciativos consubstanciados na materialidade textual-

discursiva do gênero monográfico evidenciam autonomia, em termos de autoria, por parte dos 

graduandos, em relação ao capital simbólico (crenças, valores, conhecimentos 

teóricos/dogmáticos, jurisprudências, leis) já constituído nesse campo?, tendo em vista 
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responder a questão geral da presente tese, ou seja, Como se caracteriza o letramento 

científico a partir da análise de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC elaborados por 

graduandos de Direito, levando-se em consideração as prescrições voltadas para sua 

elaboração, os aspectos interdisciplinares, as metodologias utilizadas na construção do 

conhecimento jurídico e os posicionamentos enunciativos evidenciados nos TCC? 

 Desta feita, inicia-se a seção de análises tecendo considerações acerca das prescrições 

voltadas para o desenvolvimento dos TCC para, em seguida, apresentarem-se os aspectos 

interdisciplinares presentes nos TCC ora elegidos para análise assim como os aspectos 

metodológicos, por vezes, evidenciados por meio de verbos e outras expressões correlatas, a 

exemplo de formas substantivadas desses mesmos verbos (nominalização deverbal), a fim de 

corroborar a influência que o campo tende a exercer sobre a escrita desses TCC. Finalmente, 

apresentam-se as análises relativas aos posicionamentos enunciativos conferidos pelos 

estudantes na materialidade textual de suas monografias jurídicas. 

 No primeiro caso, o dos aspectos prescritivos, são apresentadas análises de conteúdos 

consubstanciados em certos textos voltados para a elaboração das monografias jurídicas, ou a 

este gênero acadêmico relacionados, a exemplo do Modelo de Monografia e de Projeto de 

Pesquisa, da Resolução/CCGD/Nº 002/2013 e do Regulamento do TCC, os quais 

regulamentam o TCC do Bacharelado em Direito do CCJ da UFPB, da Grade curricular do 

Curso de Direito e do Programa das disciplinas de Metodologia do Trabalho Científico, de 

Pesquisa Aplicada ao Direito e de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. No segundo caso, 

o dos aspectos interdisciplinares, são apresentadas análises de recortes contidos em diferentes 

partes dos TCC. No terceiro, o dos aspectos metodológicos, são apresentadas análises de 

recortes do resumo e da seção introdutória dos TCC. Já no caso dos posicionamentos 

enunciativos, são apresentadas análises de trechos contidos no último capítulo e nas 

considerações finais, seções estas voltadas para o que o autor pretende defender em seu TCC, 

e, então, as análises de trechos contidos em diferentes partes das seções teóricas, os quais, 

conjuntamente, culminam para a defesa do ponto de vista do autor.  

 Ademais, fazer dessa experiência de elaboração de TCC um processo significativo é 

permitir-se “a aprender o gênero para agir em sociedade” (KLEIMAN, 2007, p. 9), uma vez 

que, conforme sinalizado, pode servir como passaporte para lançar-se em voos mais altos, 

para ingressar na pós-graduação, por exemplo. É o que se demonstrará mais detalhadamente a 

partir do capítulo seguinte. 
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6 ANÁLISES DOS TCC DA ÁREA DE DIREITO  

 

 O Direito é fruto de necessidades humanas que impingiram os homens a se organizarem 

socialmente de modo que pudessem estabelecer certa harmonia no convívio e no trato uns 

para com os outros. O social é um aspecto tão relevante que mesmo no âmbito acadêmico, a 

depender do campo do conhecimento, o homem ou grupo de pessoas pertencentes à mesma 

comunidade discursiva tende a materializar um modo de se expressar que se diferencia 

daquele praticado em outras tantas comunidades discursivas. Quando se pensa, por exemplo, 

na escrita acadêmica, esta tende a reverberar as práticas, crenças e valores socialmente 

compartilhados em um dado campo. Não se elaboram textos aleatoriamente e, a depender dos 

rumos históricos por que passou cada campo no âmbito do fazer científico, a escrita, em 

particular, é reveladora, dentre tantas outras coisas, do modo como cada campo constrói 

ciência. Qual aspecto da face de Jano pode ser vislumbrado quanto ao fazer científico 

materializado nos TCC em Direito elaborados em nível de graduação? As linhas a seguir 

poderão ser úteis para demonstrar e apresentar esclarecimentos a esse respeito. 

 

6.1 DO VIÉS POSITIVISTA À ANÁLISE INTERPRETATIVISTA 

 

 “A Ciência do Direito é sempre a ciência de um Direito positivo” (REALE, 2002, p. 

17). As palavras de Miguel Reale evidenciam o protagonismo do Direito positivo quando se 

pensa o Direito como ciência. O próprio termo positivo não deixa de transparecer, à 

semelhança do que ocorreu em tantos outros campos do saber, a influência da Ciência 

Positivista, já na era moderna. No entanto, dado o seu forte viés sociológico, por mais que lhe 

sejam associados sinônimos do tipo “controle”, “norma”, “regulação”, a Ciência do Direito 

não tem como se esquivar indefinidamente de uma abertura interdisciplinar, de um diálogo 

mais profícuo com outros campos do saber de modo que não sejam considerados tão somente 

como meros auxiliadores no processo de contrução e compreensão do conhecimento que lhe 

dá substância e matéria. 

 Conforme visto em Habermas (2012[1981]; 1997[1992]), essa ciência está diretamente 

relacionada ao processo legislativo, tendo as ações, em uma visão comunicativa, direcionadas 

não exclusivamente para o alcance de fins. Os temas elegidos para investigação no campo 

tendem a implicar um olhar dogmático, voltado para a prática jurídica em si: “A Ciência 

Jurídica coloca problemas para ensinar” (FERRAZ JUNIOR, 1977 apud NOBRE, 2009), e 

ensina como lidar com esses problemas. Em outros termos, conforme visto em Fraçois Ost 
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(2015), esta ciência não deve se conformar apenas com os interesses “técnicos”, “utilitários”, 

mas, à esteira das concepções habermasianas, envolver também os interesses 

“emancipatórios”. A doutrina, vista como tese, de que se serviriam aos interesses 

emancipatórios legitimados pelos processos legislativos, englobaria tanto um fazer saber, ou 

seja, levar a conhecer o conhecimento produzido no campo jurídico, quanto um saber fazer, 

ou seja, levar a aprender a aplicar tal conhecimento, a transpô-lo para a prática, a exemplo do 

que se faz na prática jurídica. Desta feita, cada tema elegido para discussão em um trabalho de 

pesquisa no campo jurídico pode demandar do pesquisador que este, por um lado, sirva-se dos 

conhecimentos já praticados no campo com a vantagem de se lhes conferir um novo olhar, e, 

por outro, possa demonstrar uma nova maneira de colocar em prática esse conhecimento. 

 No Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, os alunos se servem de um material voltado 

para a confecção de seu trabalho monográfico de fim de curso de graduação. Na página 

virtual do Núcleo de Monografia, é possível acessar arquivos contendo um Modelo de 

Monografia, um Modelo de Projeto e a Resolução da Coordenação do Curso de Graduação 

em Direito, a saber, a Resolução/CCGD/Nº 002/201376, a qual “dispõe sobre a 

regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Direito – CCJ 

CAMPUS I – JOÃO PESSOA do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da 

Paraíba”. 

 No “Modelo de Projeto de Pesquisa Jurídica”, o aluno é orientado a iniciar a 

“Introdução [até ½ folha]” apresentando o tema para, então, “revelar o campo de 

conhecimento jurídico [de] onde retirou o tema”, em seguida, “descrevendo sinteticamente os 

conceitos do tema” e, ainda mais especificamente, “os conceitos centrais do tema”. Ainda 

nessa introdução, o aluno é orientado a apresentar, a partir de um subtópico intitulado 

“Problematização e delimitação do tema [1 folha]”, uma “descrição sintética [até 15 linhas] 

do problema identificado do tema” e a “formulação de uma pergunta sintetizadora do 

problema”. Em um subtópico seguinte, o aluno é levado a “formular até no máximo 4 (quatro) 

hipóteses solucionadoras do problema” apresentado. No tópico seguinte, apresenta-se a 

“Justificativa [até 2 folhas]”, “ressaltando a importância do projeto de pesquisa para o aluno e 

do tema por ele escolhido” assim como “a explicação do porquê de esse projeto de pesquisa 

ser viável”. Parte-se, então, para a apresentação dos “Objetivos [1 folha]”, tanto “geral (tema 

+ problema = resultado)”, quanto “específicos (segundo ordem decrescente e precedidos de 

                                                
76  Os referidos arquivos foram acessados a partir da página virtual do Núcleo de Monografias do CCJ/UFPB, 

cujo link é o seguinte: <http://www.ccj.ufpb.br/ccj/contents/pdf/monografia/resolucao-002-2013-trabalho-de-
conclusao-de-curso1.pdf>. Acesso em: 01 out. 2016. 
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números e letras)”. A seção seguinte do Projeto é reservada para a “Fundamentação Teórica e 

Revisão Bibliográfica [até 3 folhas]”, na qual o aluno deve “explicar como se encontra o 

estado atual das pesquisas sobre o tema escolhido” e “descrever o tema a partir do ponto de 

vista dos autores consultados (por intermédio de citações)”. No tópico seguinte, o aluno deve 

apresentar a “Metodologia”, “indicando o tipo (natureza) da pesquisa com a qual abordará o 

tema definindo-a [essa natureza]”, “assinalando os métodos que empregará na pesquisa” e 

“quais técnicas de pesquisa utilizará”. Em seguinda, apresenta-se a “Cronologia [1 folha]” da 

pesquisa, “estabelecendo o tempo previsto (6 meses) [para] a realização da pesquisa 

dividindo-o por tarefas”. O último tópico é reservado para a apresentação das “Referências 

[até 2 folhas]”, em que o aluno deve “listar em ordem alfabética os autores consultados para a 

realização do projeto”. 

 No “Modelo de Monografia”, por sua vez, verifica-se a apresentação de um conceito de 

“monografia (mono=único)”, qual seja, “Trabalho científico que tem por objetivo a realização 

de uma pesquisa sobre um único assunto ou tema previamente escolhido”, seguida pela 

apresentação dos “elementos” ou “componentes” que a constituem, a saber: “Capa contendo: 

a) nome da instituição; b) nome do autor; c) título da monografia; d) local; e, e) ano”; “Folha 

de rosto contendo: a) nome do autor; b) título; c) tipo de monografia e nome do orientador; d) 

local; e, e) ano”; “Folha de aprovação contendo: a) nome do autor; b) título; c) nome dos 

componentes da banca examinadora; d) local; e, e) ano”; “Dedicatória”, apresentada como 

“texto opcional no qual o autor dedica sua obra às pessoas de sua estima”; “Agradecimento”, 

apresentado como “texto opcional no qual o autor agradece às pessoas que contribuíram para 

a realização do trabalho monográfico”; “Epígrafe” apresentada como “texto opcional no qual 

o autor faz referência a um pensamento que o inspirou na sua tarefa científica”, assim como o 

“Resumo”, por sua vez, apresentado como “texto obrigatório no qual o autor com o mínimo 

de palavras (250 a 500), sem parágrafos, com espaçamento simples, resume a monografia, 

acrescentando as palavras norteadoras do assunto que pesquisou” e o “Sumário”, apresentado 

como “texto obrigatório no qual o autor especifica de forma sistemática e coerente, através de 

capítulos ou partes, sobre a forma de tópicos, os assuntos ou temas que foram pesquisados, 

indicando-se as páginas em que se encontram”. 

 Esses elementos correspondem ao que, na ABNT NBR 14724:2005, são apresentados 

como “elementos pré-textuais” e, na ABNT NBR 14724:2011, como pertencentes à “Parte 

externa”, neste caso, a capa (obrigatório) e a lombada (opcional), e à “Parte interna”, da qual 

fazem parte não só os elementos pré-textuais, conforme descritos acima, mas também, os 

elementos textuais e pós-textuais, os quais, por sua vez, encontram-se descritos no referido 
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Modelo conforme a seguir: “Introdução”, apresentada como “texto no qual o autor expõe o 

tema monográfico, os objetivos que traçou para construção da sua pesquisa, a metodologia 

empregada e breve antecipação dos capítulos”; “Capítulos” enquanto “textos nos quais de 

maneira ordenada o autor relata assuntos e temas da sua pesquisa” e “Conclusão ou 

Considerações Finais” enquanto “texto no qual o autor faz um balanço do que consistiu sua 

pesquisa (os objetivos que foram alcançados e os que não foram alcançados) e expõe seu 

ponto de vista pessoal sobre o resultado”, estes correspondendo aos elementos textuais, e, 

ainda, as “Referências”, apresentadas como uma “listagem dos autores, obras e demais 

materiais, consultados pelo autor”; “Anexos”, apresentados como “textos optativos que têm 

por finalidade ilustrar e enriquecer a pesquisa realizada”, estes, por sua vez, correspondendo 

aos elementos pós-textuais. Nesse Modelo, informa-se ainda que a monografia deverá conter 

“um mínimo de 40 páginas”, ser “escrita com espaçamento duplo”, ser numerada a partir da 

introdução em algarismo arábico”, na qual poderão “ser utilizadas fonte arial ou times new 

roman” e que deverá “ter por dimensões: margem esquerda 3.0 cm, margem direita 2.0 cm, 

margem superior 3.0 cm, margem inferior 2.0 cm, assim como “conter citações”, valendo-se 

do “sistema notas de rodapé ou o sistema autor-data”, evidentemente, conforme constam da 

ABNT NBR 14724. 

 A essas informações, somam-se todas aquelas prescritas na Resolução/CCGD/Nº 

002/2013. Esta é constituída por quatro Artigos – basicamente pontuando a obrigatoriedade 

do Trabalho de Conclusão de Curso nos Cursos de Graduação em Direito – e pelo 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso, inserido em forma de Anexo nessa 

Resolução, o qual, por sua vez, é constituído por 39 Artigos, distribuídos em nove Capítulos – 

contendo detalhes relativos ao processo de desenvolvimento do TCC. Os Artigos 1o. e 2o. do 

Capítulo I Das Disposições Preliminares desse Regulamento prescrevem que, in verbis:  

 

Excerto 1: Resolução/CCGD/No 002/2013 [Arts. 1o. e 2o.] 

Art. 1o. O Trabalho de Conclusão de Curso, exigência do currículo pleno da estrutura 

curricular dos Cursos de Graduação em Direito, é uma atividade obrigatória para conclusão 

do Bacharelado.  

Art. 2o. Entende-se por Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) o desenvolvimento, pelo 

aluno, de um conjunto de atividades relacionadas à pesquisa e elaboração de trabalho 

monográfico, em que devem ser aplicados conhecimentos e técnicas da área jurídica e afins, 

inclusive mediante preparação de projeto específico.  

 



217 
 

 Percebe-se assim a amplitude com que o termo TCC é apresentado no CCJ, o que, 

conforme visto na seção teórica, a depender do campo do conhecimento, pode corresponder a 

diferentes gêneros acadêmicos (Na Arquitetura, por exemplo, costuma-se solicitar também a 

elaboração de projetos arquitetônicos). No caso do campo jurídico e, mais precisamente, na 

comunidade discursiva em questão, ou seja, do CCJ/UFPB, o TCC diz respeito a um processo 

de pesquisa que culmina na elaboração de um trabalho monográfico, ao qual antecede a 

elaboração de um Projeto de Pesquisa. Com relação aos objetivos do TCC, estes são 

apresentados conforme a seguir: 

 

Excerto 2: Resolução/CCGD/No 002/2013 [Art. 3o.] 

Art. 3o. Os objetivos gerais que norteiam a elaboração e a apresentação do TCC são: I – 

propiciar aprofundamento temático na área jurídica e interdisciplinar; II – promover a 

produção e a socialização do conhecimento científico; III – aprimorar a interpretação e a 

discussão crítica do Direito. 

 

 Chamam a atenção os aspectos de interdisciplinaridade, de socialização do 

conhecimento e de aprimoramento da interpretação, este último reforçando a proeminência do 

aspecto interpretativista dada a relevância da interpretação enquanto um dos métodos mais 

utilizados no campo em questão. Chama a atenção ainda, ao término desse Capítulo, o 

conteúdo contido em forma de Parágrafo único, no qual se prescreve que “Após a aprovação 

por Banca Examinadora, o aluno, em conjunto com o professor orientador, pode transformar a 

monografia em artigo científico, a ser publicado em revista eletrônica do CCJ”. Os Capítulos 

II e III tratam, respectivamente “Da Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso”e “Da 

Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso”. O Capítulo IV, por sua vez, trata “Dos 

Alunos em Fase de Realização do TCC”. Nesse Capítulo, logo em seu primeiro Artigo, a 

saber, o Artigo 15, pontua-se a precedência da elaboração do Projeto de Pesquisa enquanto 

requisito para dar início ao processo de elaboração do TCC: 

 

Excerto 3: Resolução/CCGD/No 002/2013 [Art. 15] 

Art. 15. Considera-se aluno em fase de realização do TCC aquele regularmente matriculado 

na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso dos Cursos de Graduação em Direito do 

Centro de Ciências Jurídicas e que tenha apresentado, no semestre letivo anterior à matrícula, 

o projeto de monografia, segundo data estipulada pelo coordenador de TCC, considerando as 
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normas deste Regulamento. 

  

 O Parágarfo 2o. do Artigo 17 ressalta ainda a inter-relação entre o corpo docente, 

representado, por exemplo, pelo professor da disciplina de TCC, e a coordenação de TCC, 

instâncias com os quais os alunos podem contar quando do processo de desenvolvimento do 

TCC: 

 

Excerto 4: Resolução/CCGD/No 002/2013 [Art. 17, § 2o.] 

§ 2o. O professor da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso deverá orientar os alunos em 

aspectos formais, facilitando a compreensão do Manual de Elaboração do TCC do CCJ, 

atuando em conjunto com a Coordenação de TCC.  

 

 O Núcleo de Monografias, portanto, tende a conceder esclarecimentos mais técnicos, a 

exemplo daqueles relativos às normas da ABNT, assim como de pesquisa, em particular, 

relativos às questões metodológicas pertinentes à pesquisa que o aluno esteja desenvolvendo, 

enquanto que o professor da disciplina de TCC e, mais precisamente, os professores 

orientadores, tendem a conceder, somados a esses conhecimentos mais técnicos e de pesquisa, 

conhecimentos mais pontuais ou específicos relacionados ao conteúdo, temática assim como 

ao ramo do Direito escolhidos pelo aluno para desenvolver seu estudo. Os Capítulos V e VI, 

por seu turno, tratam, respectivamente, “Do Projeto de Pesquisa” e “Do Trabalho de 

Conclusão de Curso”. Neste último, encontram-se descritos muitos dos elementos elencados 

mais acima quando da apresentação do Modelo de Monografia disponibilizado no site do 

Núcleo de Monografias do CCJ. Pontua-se apenas que neste Capítulo, mais precisamente no 

inciso II, constante de seu primeiro artigo, a saber, o Artigo 20: “O TCC deve ser elaborado 

considerando-se: II – quanto à sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, no que forem aplicáveis”. Em 

relação à extensão do TCC praticado no CCJ, conforme consta do Parágrafo único do Artigo 

21 do referido Regulamento, “A parte textual deve conter um mínimo de 40 (quarenta) e um 

máximo de 60 (sessenta) páginas”. Dos quatro TCC elegidos para análise nesta tese, três 

excedem a marca de setenta páginas, enquanto que um TCC pouco mais que cinquenta 

páginas. Os Capítulos VII e VIII são reservados para tratar, respectivamente, “Da Banca 

Examinadora” e “Da Defesa do TCC”, enquanto que o Capítulo IX, “Das Disposições 

Finais”. Em sendo reprovado, conforme disposto nos parágrafos 2o. e 3o. do Artigo 36: 
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Excerto 5: Resolução/CCGD/No 002/2013 [Art. 36, § 2o. e § 3o.] 

§ 2o. O aluno reprovado deverá matricular-se novamente na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso, no semestre seguinte, ficando a seu critério continuar ou não com o 

mesmo tema de TCC e com o mesmo orientador.  

§ 3o. Optando por mudança de tema, deve o aluno reiniciar todo o processo para elaboração 

do Trabalho de Conclusão de Curso, desde a elaboração do projeto de pesquisa.  

 

 Mencionou-se, em outro momento, que o aluno de Direito da UFPB obtém 

conhecimentos relacionados à Metodologia do Trabalho Científico, no segundo período do 

curso. É nesse momento, inclusive, em que lhe é apresentado o modelo de Projeto de 

Pesquisa. No sexto período, participa da disciplina de Pesquisa Aplicada ao Direito, em que 

as noções de metodologia são compreendidas tendo em vista mais especificamente a sua 

aplicação no campo jurídico, para, então, no último período, neste caso, no décimo período, a 

partir da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, elaborar e defender seu TCC. Neste 

Centro acadêmico, esta disciplina pertence ao Departamento de Direito Público (DDPu), e 

possui uma carga horária de 60horas/aula. A ementa desta disciplina, in verbis: “Elaboração e 

defesa oral, perante banca examinadora de monografia”, contempla o cerne dos objetivos a 

que se propõe, a saber: “Elaborar o trabalho escrito e apresentar oralmente o trabalho de 

Conclusão de Curso de graduação em Direito”. 

 Há certas querelas veiculadas em meios virtuais a respeito de a elaboração do trabalho 

monográfico em cursos de graduação em Direito ser ou não obrigatória. Essa é uma questão 

que pode variar, inclusive, de instituição para instituição. No entanto, conforme pontuado por 

Almeida, M. (2006), a partir de suas considerações acerca da Portaria 1886/1994 do 

Ministério da Educação, a qual “fixa as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso 

jurídico”, o trabalho monográfico é um importante meio para a prática de pesquisa 

institucional, voltada para a elaboração de trabalhos acadêmico-científicos, a qual se difere da 

pesquisa jurisprudencial, voltada, por exemplo, para a elaboração de peças processuais. O fato 

é que a prática jurídica não prescinde da escrita, sendo este trabalho escrito, o da monografia 

jurídica, uma oportunidade a mais para se pensar acerca de determinada temática envolvendo 

questões de Direito. Soma-se a isso a contribuição que um trabalho desta natureza tende a 

conferir ao aluno, em termos de desenvolvimento intelectual, posto que, regra geral, a escrita 

tende a envolver um trabalho mais reflexivo se comparado à expressão oral. 

 Muito embora essas habilidades envolvam processos distintos, cada uma, portanto, 

possuindo suas regras próprias, sendo a oralidade tão cara à prática do operador de Direito, 
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deve-se considerar que a escrita, pelo nível de reflexão que tende a envolver, por tabela, pode 

eventualmente até mesmo servir para elevar a desenvoltura do aluno no que diz respeito à sua 

habilidade oral. No CCJ, portanto, são previstos ambos os processos: o de um trabalho 

acadêmico escrito, neste caso, monográfico, seguido por sua defesa oral. 

 As competências e habilidades a serem desenvolvidas previstas no Plano de Curso estão 

centradas por um lado no processo de pesquisa: “Estudar os métodos e técnicas de pesquisa; 

Identificar as etapas da pesquisa e suas características; conhecer as ferramentas da editoração 

de textos; Estudar a adequação da linguagem textual; Aprender técnicas de apresentação 

oral.”, e, por outro lado, na materialização desta pesquisa nos gêneros acadêmicos 

monográfico e defesa oral: “Organizar a pesquisa; Empregar os métodos de pesquisa 

adequados ao trabalho; Utilizar as ferramentas adequadas ao trabalho escrito; Estabelecer 

coerência e coesão textuais; Apresentar adequadamente o trabalho realizado”. A respeito da 

bibliografia básica sugerida no referido plano de curso, elas contemplam referências sobre 

Metodologia Científica, a exemplo de Lakatos (2006) e Marconi (2010; 2011), comumente 

utilizadas no âmbito das Ciências Sociais extensivas a outros campos, a exemplo da própria 

Linguística. 

 Conforme apontado por Barros e Lemos (no prelo), mesmo as referências de 

metodologia voltadas especificamente para a área de Direito que se encontram hoje 

disponíveis no mercado editorial parecem ser uma adaptação de metodologias das Ciências 

Sociais e, portanto, não necessariamente dão conta das especificidades dos fenômenos 

jurídicos. Essa é uma questão a ser mais detidamente pensada no âmbito do Direito, a saber, 

das metodologias que sejam mais adequadas especificamente ao mundo jurídico do que às 

Ciências Sociais em geral ou em um sentido mais amplo77. Daí o trabalho de Gustin e Dias 

(2010) apresentado nesta tese ser uma dentre outras propostas possíveis para se compreender 

como a pesquisa no campo do Direito é realizada, em particular, acerca das metodologias que 

lhes são mais apropriadas. Em todo caso, cabe desenvolver mais investigação a esse respeito, 

o que não é exatamente o objetivo desta tese. 

 Ainda com relação ao Plano de Curso, neste são fornecidas também referências 

complementares, a exemplo das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas voltadas para a elaboração de trabalhos acadêmicos e links para consultas de 

                                                
77  Essa é uma das considerações feitas pelo Prof. Edward, atual coordenador do Núcleo de Monografias. Em 

sua visão, as metodologias advindas das Ciências Sociais tendem a ser mais gerais, não dando conta 
atualmente da complexidade do campo jurídico. Daí a necessidade de se repensar as metodologias, tendo em 
mente as especificidades deste campo, ou seja, quais dessas seriam metodologias jurídicas propriamente 
ditas. 



221 
 

materiais de pesquisa, a exemplo do site da presidência da república, no qual é possível 

acessar o site do Centro de Estudos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e, 

mais especificamente, a Revista Jurídica da Presidência e o Manual de Redação da 

Presidência da República; o site da Scielo, no qual inúmeras publicações científicas podem 

ser acessadas; e do próprio site do CCJ, a partir do qual os alunos podem acessar os 

periódicos de Pós-Graduação, a exemplo da revista Prim@ Facie, e de grupos de pesquisa do 

CCJ, a exemplo do periódico Gênero&Direito (G&D) e da Revista do Instituto de Direito 

Civil-Constitucional (RIDCC), assim como acessar outros portais de pesquisa como o vLex – 

plataforma na qual é possível adquirir o acesso à informação jurídica multidisciplinar de mais 

de 130 países. 

 No Núcleo de Monografias, assim como na Biblioteca Setorial do CCJ, há também a 

possibilidade de se ter acesso aos TCC elaborados nesses dez anos em que o Curso de Direito 

desvinculou-se do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB e passou a ter o seu próprio 

Centro. No início desta pesquisa, constatou-se, na lista de títulos dos TCC organizada por 

semestres e disponibilizada no referido Núcleo, a presença de títulos envolvendo diferentes 

questões de Direito os quais, a depender da temática, conforme já sinalizado, suscitam uma 

discussão a partir de certos ramos do Direito. Para se ter uma ideia, o número de TCC 

defendidos por semestre pode variar, podendo ultrapassar o número de cem TCC. Assim, 

diferentes ramos são contemplados, tanto de Direito Público Externo (Direito Internacional 

Público) e Interno (Constitucional, Tributário, Administrativo, Penal, Processual Civil e 

Processual Penal e Judiciário), quanto de Direito Privado Comum (Civil) e Especial (Direito 

Comercial e do Trabalho). Essa classificação, retomada a partir da obra “Noções Essenciais 

de Direito”, de Nelson Palaia (2011), é demonstrada aqui tão somente para fins didáticos. Em 

qualquer leitura mínima que se faça desses textos, é evidente a prevalência de um trabalho 

centrado na lei. E não teria como ser diferente, posto que, conforme demonstrado na seção em 

que foram tratados os métodos de estudos jurídicos, em matéria de Direito, parte-se da lei, 

muito embora os juristas nem sempre se fixem nela. O mesmo pode-se dizer em relação a 

diferentes pesquisadores interessados em analisar o fenômeno jurídico. 

 Isto posto, resquícios de uma cultura positivista tendem a se manifestar nos processos 

de escrita desse gênero acadêmico. Por outro lado, as temáticas têm demandado a busca por 

contribuições advindas de outros ramos do Direito e, eventualmente, de outros campos do 

saber, sugerindo, assim, uma abertura para a interdisciplinaridade. Aliás, a 

interdisciplinaridade é um dos objetivos expressamente formulados no Regulamento do 

Trabalho de Conclusão de Curso do CCJ, inserido em forma de Anexo na 
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Resolução/CCGD/Nº 002/2013, conforme apresentou-se mais acima (Rever inciso I do Art. 

3o. contido no Excerto 2). Dada essa complexidade, ou seja, a constatação inicial de cada 

temática exigir o estabelecimento de diálogos entre ramos precisos do Direito, a análise de 

TCC de Direito Ambiental apresentou-se como um caminho viável para se compreender a 

interdisciplinaridade a partir de um ramo específico que tende a dialogar com diferentes 

outros ramos do Direito. É a partir desses diálogos interdisciplinares que se procurará 

demonstrar a seguir o modo como os alunos de Direito tendem a se posicionar no âmbito do 

Direito Ambiental em interface com diferentes ramos do Direito. Essa análise poderá conferir 

uma compreensão mais pontual acerca de como o campo interfere nos discursos dos 

elaboradores de TCC, os caminhos que tendem a percorrer reverberados nesses 

posicionamentos, assim como as impressões dos estudantes acerca do conteúdo temático 

abordado em seu trabalho monográfico. É, portanto, um meio, ainda que pontual, de se 

compreender o fazer científico no campo jurídico. 

 

6.2 TCC: UMA PONTE PARA DIFERENTES CAMINHOS 

 

 No campo da filosofia política, em particular, com as reflexões desenvolvidas por 

Habermas sobre o agir comunicativo, a racionalidade ou a teoria do conhecimento adquiriu 

contornos que extrapolam os limites de um Direito único e exclusivamente direcionado para o 

alcance de fins. Sua teoria engendrou assim uma abertura interdisciplinar a qual procura 

refletir o lugar do Direito em uma sociedade cada vez mais complexa. O olhar linguístico que 

se lança aqui reverbera essa intencionalidade, a de um diálogo entre duas áreas tão relevantes 

para o alcance da autonomia, tanto do ponto de vista do domínio da língua materna, quanto de 

um conhecimento mínimo de questões de Direito. O homem age socialmente por meio da 

linguagem e, mais especificamente, por meio de gêneros textuais. A escrita acadêmica tem 

nessas relações sociais não apenas um papel de disseminadora de conhecimentos, mas de um 

processo capaz de interferir na construção dos campos no qual ela mesma circula. A cada 

semestre, uma leva de trabalhos monográficos enquanto Trabalhos de Conclusão de Curso são 

elaborados e defendidos no Curso de graduação em Direito do Centro de Ciências Jurídicas da 

UFPB. Até que ponto eles tendem a reverberar única e exclusivamente o capital simbólico já 

construído nesse campo, a exemplo dos conhecimentos teóricos/dogmáticos, jurisprudenciais, 

e das leis vigentes, ou se, a partir de uma postura mais dialética78, tendem a demonstrar um 

                                                
78  Rever conceitos de dialética apresentados nesta tese, na página 109, a partir de Reale (2002, p. 90-91), e na 

página 184, a partir de Habermas (2015[1991], p. 45). 
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olhar diferenciado acerca desse capital, é o que se pretende averiguar a seguir, a partir da 

análise de quatro TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil, Constitucional, 

Penal e Tributário. No quadro a seguir, é possível visualizar as temáticas abordadas em cada 

um dos TCC ora analisados. 

 

Quadro 4: Temáticas abordadas em TCC de Direito Ambiental 
TCC de Direito Ambiental 

Ramos com os quais estabelece interface Temáticas 

Direito Civil Responsabilidade civil e a atividade minerária no 

Brasil79 

Direito Constitucional Ação civil pública80 

Direito Penal Responsabilidade penal da pessoa jurídica de 

direito público81 

Direito Tributário Tributação como meio de proteção do meio 

ambiente82 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Em verdade, a interface com os ramos apresentados no quadro acima está relacionada 

aos ramos mais predominantemente abrangidos ao se tratar das temáticas elegidas para 

discussão nos TCC ora analisados de Direito Ambiental. A depender da temática, outros 

ramos do Direito são inevitavelmente contemplados, a fim de se obter uma compreensão mais 

detalhada do objeto de estudo investigado pelo estudante de Direito. Senão, vejam-se as 

análises a seguir. 

 

6.2.1 Da interface com diferentes ramos do Direito 

 

 Em Barros e Lemos (no prelo), observou-se, nos artigos científicos publicados na área 

de Direito, uma tendência para se iniciar a escrita desse gênero acadêmico apresentando em 

uma primeira parte conceitos relacionados ao objeto de estudo elegido para discussão, 

                                                
79  Título do TCC: Atividade Minerária no Brasil: análise de sua proteção jurídica e responsabilidade civil em 

face dos impactos ambientais por ela provocados, elaborado por Lucas Vilar Alcoforado. 
80  Título do TCC: Efetividade da Ação Civil Pública em Matéria Ambiental e suas Implicações, elaborado por 

Rômulo Pinto de Lacerda Santana. 
81  Título do TCC: A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica no Direito Ambiental, elaborado por Isadora 

Carvalho Jardim Ferraz. 
82  Título do TCC: O Meio Ambiente e a Tributação: um olhar sobre a taxa de controle e fiscalização ambiental 

(TCFA), elaborado por Igor Barbosa Beserra Gonçalves Maciel. 
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levando-se em consideração a legislação, doutrinas, jurisprudências e demais dispositivos 

jurídicos a ele relacionados, para, então, em uma segunda parte, apresentar considerações 

acerca daquilo que se pensa ser mais válido em termos de postura a ser adotada pelo operador 

de Direito em sua prática jurídica ao lidar com certa questão de Direito. O mesmo tem sido 

percebido na escrita dos TCC elaborados no CCJ. 

 No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil, logo após a seção de 

Introdução, tem-se a apresentação de conceitos relacionados à atividade minerária assim 

como a apresentação da evolução jurídica relacionada a essa atividade, para, em seguinda, 

demonstrar-se o conceito de Direito Ambiental seguido pela aplicação desse direito na 

mineração. Em um último lance conceitual, apresenta-se ainda informações sobre os tipos de 

impactos ambientais minerários existentes assim como acerca dos danos causados por esse 

tipo de atividade. Só então, na última seção, o que, em um trabalho empreendido no campo 

linguístico, comumente se chamaria de capítulo voltado para as análises, apresenta-se uma 

reflexão sobre a responsabilidade civil minerária, levando-se em consideração os modos de 

reparação ambiental relacionados à atividade minerária praticada no Brasil. Nesse TCC, 

apesar de a temática envolvendo a responsabilidade civil ser abordada no âmbito do Direito 

Civil, o estudante chega a realizar uma incursão pelos dispositivos legais voltados para a 

regulamentação da atividade minerária no Brasil, estabelecendo, assim, um diálogo que não se 

restringe apenas a esse ramo do Direito. Desta feita, por esta atividade estar diretamente 

relacionada a impactos causados ao meio ambiente, essa pesquisa não teve como se esquivar 

de um estudo mais amplo, abarcando desde a evolução jurídica relacionada à referida 

atividade até os direitos ambientais previstos constitucionalmente. O modo com que a 

temática tende a demandar essa inter-relação envolvendo os dois ramos do Direito apontados 

acima pode ser vista, por exemplo, no último capítulo, mais precisamente na seção em que o 

autor trata da “responsabilidade civil em face de dano ambiental”: 

 

Excerto 6: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil 

Somente a partir da Lei 6.938/81 (institui a Política Nacional do Meio Ambiente) que o 

princípio da responsabilidade subjetiva foi substituído pelo da responsabilidade 

objetiva, com fundamento no risco que a atividade causava. A Carta de 1988 corroborou 

com a referida lei e constitucionalizou esse princípio, não só no que tange ao Direito 

Ambiental, como também a responsabilidade do Estado. 

Demonstra o art. 14, § 1o da Lei 6.938/81: 
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Art.14 § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 
e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente. 
 

[...] é adotada no Brasil a teoria da reparação integral do dano ambiental, da qual nasce 

o princípio da reparação integral, e indica que a lesão causada ao meio ambiente tem que 

ser recuperada por completo, não podendo haver qualquer outra norma jurídica que proponha 

uma limitação. Por isso, quando não for possível a reparação, será devida uma indenização 

pecuniária, como última forma disponível de reparo do dano ambiental. 

A Constituição de 1998 trata no parágrafo terceiro de seu art.225 das atividades lesivas 

ao meio ambiente, que estão sujeitas a sanções penais, administrativas, e da obrigação de 

reparar os danos: 

 

Art.225 § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. 
 
Como se observa, a Carta Magna não se limita a (sic) reparação do dano, podendo até 

ser superior à capacidade financeira do degradador, ratificando o princípio da 

reparação integral do dano ambiental, que foi traduzido desde a Lei 6.938/81. 

[...] 

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o principal responsável pelo dano 

ambiental é o poluidor, que deve ter seu perfil interpretado de forma ampla, estendendo a 

qualquer pessoa que degrade ou altere de maneira desfavorável a qualidade do meio ambiente. 

Podem ser responsabilizadas tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, e havendo 

pluralidade de degradadores, estes responderão solidariamente, pois além de objetiva, a 

responsabilidade por dano ambiental é solidária e concorrente, de acordo com o art.942 

do Código Civil de 2002. 

  

 Conforme se pode depreender dos trechos demonstrados acima, em particular os que 

nesta tese se encontram destacados em negrito, a temática abordada pelo autor desse TCC 

levou-o a articular conhecimentos tanto do âmbito do Direito Civil quanto do Direito 

Constitucional. A Carta Magna, por sinal, é destacada como Lei Maior, na qual o princípio da 

responsabilidade objetiva, atualmente levado em consideração em matéria ambiental, pôde ser 

corroborado, antes previsto tão somente em lei infraconstitucional, a saber, a Lei 6.938/81 de 
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que trata a Política Nacional do Meio Ambiente. Em relação aos outros três TCC, os quais 

excederam o número de setenta páginas, este foi relativamente menos extenso, atingindo 

pouco mais de cinquenta páginas, para ser mais específico, 55 páginas. 

 No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional, à semelhança 

do que foi constatado no TCC anterior, os primeiros capítulos são voltados para tratar de 

questões conceituais relativas à tutela jurisdicional coletiva e à ação civil pública, para, então, 

culminar na reflexão acerca da efetividade da ação civil pública em matéria ambiental. Com 

relação aos ramos demandados pela temática em tela, o próprio tema pode sugerir a 

necessidade de conhecimentos comumente abordados no âmbito do Direito Civil, por 

envolver a temática relacionada à ação civil. E de fato, ainda que secundariamente, o diálogo 

com o Direito Civil não deixa de ser estabelecido. No entanto, pelo fato de o trabalho ter 

envolvido mais diretamente a questão relacionada à ação civil pública, a principal interface 

realizada foi com o Direito Constitucional. Conforme o autor do TCC chega a pontuar, no 

capítulo desenvolvido logo após a seção introdutória, no qual aborda questões relativas às 

ações coletivas assim como à tutela do meio ambiente: 

 

Excerto 7: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional 

[...] com a proeminência de uma moderna sociedade de massas, alheio a dicotomia existente 

entre bem público e bem privado, surge, com a Constituição de 1988 e com o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), um novo bem, que não é nem público e nem 

privado, é o bem difuso, o transindividual. 

[...] 

Deve-se tratar a tutela do meio ambiente como direito absolutamente de toda a população, 

sendo assim, transindividual; de forma indivisível, pois a todos pertence, porém ninguém 

especificamente o possui [...]. 

 

 Destarte, a ação civil pública é apresentada como um recurso que extrapola os limites de 

uma ação civil que tenha em vista exclusivamente a proteção de direitos subjetivos 

individuais. Ainda nesse capítulo, assim como mais adiante, no último capítulo, quando da 

apresentação de seu ponto de vista envolvendo a extinção da punibilidade, em casos de 

ajustamento de conduta firmado antes de denúncia criminal, o autor chega a trazer à baila 

princípios comumente tratados na esfera do Direito Penal, ainda que por via doutrinária: 
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Excerto 8: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional [e Penal] 

Outro meio dissuasório comentado pela doutrina se refere a pena de prisão. Apesar de se 

entender que toda forma de dissuadir o agente causador do dano deve ser levado em 

consideração, este meio deve ser utilizado com extrema cautela, somente em casos 

extraordinários e de muita gravidade, nunca como o primeiro meio de ação, assim como nos 

utilizamos (ou deveríamos nos utilizar) dos ditames do próprio Direito Penal, a ultima ratio, 

ou seja, o último recurso.  

[...] 

Por fim, questão que se configura de máxima importância ao tema são as repercussões do 

ajuste no âmbito penal. Consubstanciado na doutrina de MILARÉ (2009; p. 1050), pretende-

se que, em alguns casos de celebração de compromisso de ajustamento de conduta, ocorram 

verdadeiras causas de extinção da punibilidade do agente, para as ocasiões em que a avença 

seja firmada antes da denúncia criminal. Assim, a existência de um acordo firmado na esfera 

cível ou administrativa com os agentes públicos competentes e que assegure integral 

recuperação do ambiente degradado pode constituir forte argumento para a ausência de 

interesse para instauração de ação penal.  

 

 Assim como nos dois trabalhos anteriores, os capítulos iniciais do TCC de Direito 

Ambiental em interface com o Direito Penal são reservados para a explanação conceitual, 

neste caso, envolvendo o meio ambiente e a responsabilidade penal da pessoa jurídica de 

direito público. A última parte, então, é reservada para demonstrar ao leitor os discursos 

contrários e favoráveis à responsabilização penal da pessoa jurídica de direito público, 

apresentando ainda o modo como a responsabilidade penal do ente coletivo é tratada em 

outros países. 

 Muito embora a autora teça reflexões envolvendo crimes relacionados à esfera 

ambiental, essas reflexões estão diretamente associadas, em seu TCC, às questões envolvendo 

a responsabilidade penal de pessoas jurídicas de direito público, o que, por conseguinte, 

demandou da autora que esta recorresse não só aos preceitos doutrinários, jurisprudenciais e 

constitucionais, para que se atingisse a compreensão acerca de questões relativas ao meio 

ambiente, mas também ao Código Civil, para que se obtivesse compreensão acerca da pessoa 

jurídica. No entanto, ao tratar do conceito de Direito Ambiental até o momento em que as 

questões ambientais passam a ser expressamente contempladas pela Constituição Federal, 

chama a atenção o modo como o autor do TCC chega a apresentar argumentos incontestes 

para a compreensão do ramo em questão enquanto ramo do Direito inescapavelmente 
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interdisciplinar, ou para se utilizar um termo mais apropriado ao meio ambiente, ramo 

interdisciplinar por natureza. Em verdade, o Direito Ambiental extrapola os limites de sua 

própria interdisciplinaridade. É o que se pode depreender do trecho apresentado a seguir, em 

particular, os que nesta tese encontram-se destacados em negrito. 

 

Excerto 9: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [Da 
interdisciplinaridade inerente ao Direito Ambiental] 
O Direito Ambiental não é apenas um ramo autônomo do Direito, mas uma concepção 

de aplicação da ordem jurídica que atravessa todos os ramos do Direito, chamada de 

transversalidade.  

[...] 

O Brasil, assim como ocorreu em diversos outros países, tardou a contemplar expressamente a 

questão ambiental em sua Constituição Federal, vindo a ocorrer apenas com a promulgação da 

Carta Magna no ano de 1988. No entanto, os dispositivos legais dedicados à temática do meio 

ambiente ainda se encontravam dispersos, e existia uma dificuldade em sua aplicação.  

A autonomia do Direito Ambiental veio a ser estabelecida com a edição da Lei n. 6.938/81, 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, delineando seu objeto, objetivo, 

diretrizes, os instrumentos e seus princípios. Antes, parte da doutrina considerava o Direito 

Ambiental como sendo um sub-ramo do Direito Administrativo ou de um simples 

agrupamento de outros ramos do ordenamento.  

Por fim, no que tange sobre a codificação do Direito Ambiental, não há um código que 

harmonize toda a legislação ambiental do Brasil, mas existem os chamados códigos 

setorizados, que abarcam, por exemplo, o Código Florestal e o Código de Pesca.  

Na realidade, o Direito Ambiental possui uma relação com quase todos os ramos da 

ciência jurídica, tendo como característica a interdisciplinaridade. Quanto ao Direito 

Penal, onde será feito um maior aprofundamento no estudo, o Direito Ambiental se relaciona 

com ele por meio das normas que incriminam as condutas que afetam o meio ambiente.  

 

 Já no TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário, as principais 

fontes consultadas são, além do Código Tributário Nacional, a Carta Magna. Esse trabalho 

também não foge à regra geral se comparado aos três TCC apresentados acima: os dois 

primeiros capítulos são reservados respectivamente para tratar de aspectos conceituais 

relativos ao meio ambiente e ao tributo, instrumento este defendido no último capítulo como 

um meio de proteção ao meio ambiente. 
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 À primeira vista, esses trabalhos parecem restringir-se tão somente aos dispositivos 

legais, pareceres jurisprudenciais e/ou aspectos doutrinários relativos ao tema neles abordado, 

como se a tendência para o hermetismo do campo pudesse ser conferida até mesmo na escrita 

produzida pelas comunidades discursivas que o compõem. O fato é que, ao abordarem 

questões conceituais relacionadas a esses temas, os estudantes chegam a tocar, ao menos no 

Direito Ambiental, em diferentes aspectos, tais como: sociais, políticos, econômicos, 

revelando assim a complexidade que é tratar de questões de Direito na esfera ambiental83. 

 As doutrinas assim como as sentenças judiciais tendem a oferecer uma perspectiva mais 

ampliada do que se encontra prescrito na forma da lei, não por esta não estar adequada aos 

fatos por ela normatizados, mas pelo fato de sua adequação por vezes caducar. Conforme 

mencionado em outro momento, o Direito está sempre a um passo atrás da evolução social.  

 Não se quer dizer com isso que se devam prevalecer as jurisprudências assim como as 

reflexões doutrinárias sobre a lei. É notório o conhecimento de que os pareceres judiciais de 

que são constituídas as jurisprudências nem sempre são justos e perfeitos, afinal, os 

fenômenos jurídicos envolvem, em primeiro lugar, relações humanas por si sós já bastante 

complexas. Do mesmo modo, as teses engendradas doutrinariamente nem sempre são 

satisfatoriamente aplicáveis às situações concretas. 

 Os autores desses TCC, portanto, partem da lei, mas eventualmente ampliam o olhar do 

leitor, a partir das relações que chegam a estabelecer com as demais fontes do Direito que não 

exclusivamente legislativas. Acrescente-se o fato de que, a despeito de seu hermetismo, o 

Direito não tem como se esquivar, por exemplo, das contribuições advindas da Sociologia, 

apenas para enfatizar o aspecto interdisciplinar. Ainda que nesses TCC não se recorra 

diretamente aos conhecimentos do campo sociológico, estes encontram-se inseridos no 

Direito como uma espécie de lençol freático, conferindo-lhe vida assim como a própria 

linguagem o constitui. É algo intrigante, pois, sua força é percebida até mesmo na forma da 

lei: em matéria de Direito Ambiental, os valores sociais encontram-se prescritos, por exemplo, 

na Carta Magna, demonstrado no TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito 

Tributário conforme a seguir: 

 

 

                                                
83  Conforme pontuado pelo Prof. Robson Antão (CCJ/UFPB), um caso recente que ilustra bem tal 

complexidade, em particular, no âmbito do Direito Ambiental, é o que envolve a indenização, por parte da 
companhia aérea brasileira Gol – pela queda do Boeing 737, em terras indígenas, após ter-se chocado com 
um jato Legacy, que voava em sentido contrário –, a uma comunidade indígena do norte do Mato Grosso, por 
danos espirituais (Cf. FERRAZ, 2017), algo até então inédito no ordenamento jurídico. 
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Excerto 10: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário 

[...] o principal marco jurídico para o meio ambiente foi a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que dedicou o art. 225 àquele, nos seguintes termos: 

 

Art. 225. (caput) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 

Tamanha foi a importância dada pelo constituinte à matéria, que o supracitado artigo fora 

disposto em um capítulo exclusivo (Capítulo VI, no Título VIII – Da Ordem Social). Além 

disso, a proteção do meio ambiente fora assegurada em outros artigos da Carta Magna de 

1988, alavancando-o como um direito fundamental da pessoa humana. 

     

 “Todos têm direito”, “uso comum do povo”, “Poder Público”, “coletividade”, 

“presentes e futuras gerações”, “Da Ordem Social” são expressões que marcam esse 

intercâmbio com a Sociologia, pelo forte aspecto social que tais expressões veiculam. Assim 

como nesta área o fenômeno jurídico também pode ser tomado como objeto de estudo, no 

Direito pode-se tomar como objeto de estudo as relações sociais. Evidentemente, o que 

prevalece em um e em outro campo é a diferença de enfoque: no Direito, o enfoque jurídico 

das relações sociais; na Sociologia, o enfoque sociológico do fenômeno jurídico. 

 Por conseguinte, pode-se dizer a mesma coisa em relação às possíveis interfaces entre o 

Direito e outros campos do saber. É o que se pode perceber ainda no TCC envolvendo 

questões tributárias. Na seção reservada para tratar do conceito de tributo, o modo como a 

linguagem econômica se converte em linguagem jurídica remarca o quanto, de fato, “o Direito 

é linguagem e somente linguagem”, conforme prelecionado por Passos (2001). 

 Em verdade, em uma única seção, ao tratar mais especificamente da regra-matriz de 

incidência tributária (RMIT), ou seja, a regra utilizada para se compreender a estrutura lógica 

básica de casos envolvendo questões tributárias no campo jurídico, pode-se perceber, em 

particular, nos trechos destacados em negrito, o imbricamento tanto de aspectos sociais, 

econômicos, quanto de natureza jurídica e, portanto, de linguagem: 

 

Excerto 11: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Da regra-
matriz de incidência tributária e as relações do Direito com aspectos econômicos e sociais] 
Através da RMIT é possível montar a estrutura lógica básica de todo e qualquer tributo, ou 

seja, conhecer os elementos mínimos para justificar a sua existência. Aventa-se de uma 
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hipótese à uma consequência, de um antecedente e a um consequente.  

Diante de tal contexto, Carvalho (2015, p.629), afirma que:  

 
A construção da regra-matriz de incidência, assim como de qualquer norma jurídica, é obra do 
intérprete, a partir dos estímulos sensoriais do texto legislado. Sua hipótese prevê fato de conteúdo 
econômico, enquanto o consequente estatui vínculo obrigacional entre o Estado, ou quem lhe faça as 
vezes, na condição de sujeito ativo, e uma pessoa física ou jurídica, particular ou pública, como sujeito 
passivo, de tal sorte que o primeiro ficará investido do direito subjetivo público de exigir, do segundo, 
o pagamento de determinada quantia em dinheiro. Em contrapartida, o sujeito passivo será cometido 
do dever jurídico de prestar aquele objeto. 
 

No antecedente da regra-matriz de incidência há um núcleo (critério material), condicionando 

ao tempo (critério temporal) e ao espaço (critério espacial), tendo em vista que para a 

descrição de qualquer fato é necessário a referência à uma transformação da vida social, 

em um determinado espaço e tempo.  

O critério material sempre será formado por um verbo e um complemento, dado que 

não existe possibilidade de constituir-se um fato humano sem a presença de um verbo. 

Assim, esse externará uma conduta, como, vender carros, auferir renda. Já o critério espacial 

informará onde ocorreu aquela conduta, se território nacional, estadual, municipal. E o 

temporal diz respeito ao momento em que se considera ocorrido determinado fato.  

No consequente, observa-se a existência de um critério pessoal (sujeito ativo e passivo) e um 

critério quantitativo, que prescrevem uma relação jurídica entre o titular do direito subjetivo 

(sujeito ativo) e o responsável por cumpri-lo (sujeito passivo). Esse último está obrigado a 

pagar um certo valor que será informando pelo critério quantitativo, quando da multiplicação 

da base de cálculo pela alíquota. 

 

 A conversão da linguagem econômica em linguagem jurídica pode ser mais diretamente 

percebida na equação da regra-matriz, desenvolvida por Carvalho (2015), a saber, 

“D{[Cm(v.c).Ce.Ct]→[Cp(Sa.Sp).Cq(bc.al)]}”. Conforme explica o autor do TCC, os 

elementos constantes dessa equação reportam em sua totalidade a um dever a ser adotado por 

aqueles sobre os quais incida tal tributação: 

 

Excerto 12: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Da regra-
matriz e suas particularidades] 
O “D” significa o dever-ser neutro, interproposicional, que confere validade à norma jurídica. 

O “[Cm(v.c).Ce.Ct]” representa a hipótese normativa, sendo o “Cm” o critério material, 

composto por um verbo (v) e um complemento (c), o “Ce” é o critério espacial e o “Ct” o 
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critério temporal. O “.” é o conectivo lógico conjuntor, “→” é o símbolo do conectivo 

condicional, interproposicional. O “[Cp(Sa.Sp).Cq(bc.al)]” é o consequente normativo, no 

qual “Cp” é o critério pessoal, composto pelo sujeito ativo (sa) e o sujeito passivo (sp), já 

“Cq” é o critério quantitativo, que, por sua vez, é formado pela base de cálculo (bc) e a 

alíquota (aq). 

O resultado dessa equação é um dever-ser modalizado, intraproposicional, que constitui a 

obrigação do sujeito passivo cumprir tal prestação e, simultaneamente, o direito subjetivo de 

que é titular o sujeito pretensor.  

A regra-matriz pode ser aplicada a qualquer tributo. [...]. 

Com essa composição lógica é possível determinar o regime tributário da taxa, apontando os 

critérios e os limites, para sua instituição nos termos da lei e sua possível cobrança 

administrativa. [...]. 

 

 Como visto, por exemplo, a partir de Gustin e Dias (2010, p. 86, grifo das autoras), a 

interdisciplinaridade e, mais precisamente, a pesquisa interdisciplinar, é caracteriazada por 

uma “coordenação de conteúdos pertencentes a disciplinas diferenciadas (no próprio campo 

do Direito ou em campos conexos)”. De fato, os trechos demonstrados até o momento 

revelam uma forte conexão entre ramos do Direito, a qual se realiza à medida que as temáticas 

são trazidas à baila, ou para a discussão no campo jurídico. Ademais, são essas temáticas que 

tendem a demandar tal conexão com um ou com tantos ramos quanto forem necessários para a 

sua devida e/ou ampla compreensão. 

 Com relação à interdisciplinaridade existente entre o Direito e outros campos do saber 

que, por conseguinte, extrapolaria os limites do campo jurídico, esta parece oscilar entre o que 

dizem, por exemplo, Nobre (2009) e François Ost (2015). Se se pensa que as contribuições de 

outras áreas se encontram substancialmente naturalizadas na linguagem jurídica, a 

interdisciplinaridade encontra-se desde a sua base, como algo inevitável, cabendo aos teóricos 

vislumbrarem a direção para a qual se volta atualmente o Direito e, mais precisamente, a 

pesquisa em Direito. Por outro lado, não se contentando com a mera posição de consultores, à 

qual se refere Nobre (2009, p. 6), há sempre a possibilidade de o Direito promover um diálogo 

mais profícuo com outros campos do saber, tendo em vista a “mudança de posicionamento e 

de opiniões”. 

 É evidente que, ao elaborar qualquer trabalho envolvendo o campo jurídico, quer seja na 

prática jurídica mais ampla, quer seja no campo específico da pesquisa científica, o estudioso 

inevitavelmente recorre às leis, doutrinas, jurisprudências existentes no campo. Ou seja, em 
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termos de interdisciplinaridade, é obvio que o estudioso deverá recorrer, por exemplo, a 

diferentes ramos do Direito, a fim de compreender melhor o fenômeno mais específico que 

esteja a investigar. No entanto, o que se quer pontuar nesta tese é que essa demanda, por 

vezes, está fortemente relacionada às temáticas elegidas para discussão: são elas que tendem a 

demandar o estabelecimento de diálogos entre diferentes ramos do Direito. E mais: essas 

temáticas meio que orientam o operador de Direito e, neste caso, o estudante em formação, 

em relação aos ramos nos quais elas tendem a e/ou podem ser abordadas, revelando, assim, a 

grande complexidade que é o Direito. 

 Em outros termos, a depender da temática elegida para discussão no campo jurídico, 

serão demandadas articulações de conhecimentos de determinados ramos do Direito e não 

necessariamente de outros, o que demonstra a ampla possibilidade de relações 

interdisciplinares que se pode estabecer dentro do próprio campo do Direito, e, 

eventualmente, com outros campos do saber. Conforme visto a partir das considerações de 

Gustin e Dias (2010), a interdisciplinaridade no campo jurídico pode ocorrer entre ramos do 

Direito. Por outro lado, o fato de o Direito ser ontologicamente linguagem (PASSOS, 2001) e 

possuir uma inescapável relação com os aspectos sociais, faz com que essa 

interdisciplinaridade não permaneça adstrita tão somente aos limites do campo jurídico. A 

interdisciplinaridade, portanto, é imanente ao Direito. 

 

6.2.2 Das metodologias utilizadas para a elaboração dos trabalhos monográficos 

 

 Metodologia assim como a habilidade de escrita é algo desafiador: a escrita pelo fato de 

nem sempre se conseguir materializar de forma clara na folha de papel aquilo que se encontra 

por vezes inconcluso na mente humana; a metodologia, por quase sempre ser necessário rever 

e até mesmo refazer percursos à medida que aquilo a que se propõe fazer vai ganhando corpo 

e se definindo no processo mesmo no qual esse fazer vai se concretizando. Neste ponto, o 

truísmo apontado por Durão (2008, p. 382) de que “só sei de fato o que queria dizer quando 

acabo de escrever” tende a se revelar com muito mais força. Não necessariamente pelo fato de 

o pesquisador nem sempre conseguir planejar bem o projeto a partir do qual dá início à sua 

pesquisa, mas, sim, pelo fato de as pesquisas muito dificilmente não deixarem de envolver, 

quase que em sua totalidade, imprevistos nem de longe imaginados quando do início de todo 

o seu empreendimento. Em um campo no qual muito do que se constrói interpretativamente é 

também um ato de (re)criação, insta lançar um olhar sobre as formas de se fazer pesquisa 

materializadas nos TCC, uma vez que indiciam a maneira com que os andaimes do 
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conhecimento são erigidos no campo em questão. O Direito é linguagem. Linguagem que é 

criada no momento mesmo em que ele se coloca em movimento. Esse movimento pode 

materializar-se na escrita, inclusive acadêmica. São a esses percursos ou mesmo natureza das 

pesquisas desenvolvidas pelos autores desses TCC que se dará enfoque a partir deste ponto. 

 As análises de artigos acadêmicos realizadas pelo ATA, em particular, as que dizem 

respeito ao campo jurídico, revelam que nem sempre as questões metodológicas são 

expressamente marcadas na escrita desse gênero acadêmico, aliás, se comparado ao gênero 

monográfico ora analisado, dir-se-ia até que neste as indicações relativas à metodologia 

empregada na pesquisa e na elaboração do TCC tendem a ser mais amplamente pontuadas, o 

que parece ser, no mínimo, intrigante, levando-se em consideração o fato de os estudantes de 

graduação, regra geral, não estarem ainda tão habituados com a pesquisa e, por conseguinte, 

estarem iniciando o seu letramento científico, se comparados aos pesquisadores de pós-

graduação. Se se pensa que estas questões metodológicas são mais facilmente apreendidas e 

evidenciadas nos trabalhos de pesquisadores de pós-graduação, o fato de esses aspectos 

estarem evidenciados nos TCC ora analisados só reforça a ideia de que esses TCC tendem a 

influir no desenvolvimento do saber no campo jurídico, conferindo assim a sua parcela de 

contribuição na construção desse conhecimento. Em ambos os gêneros, as indicações 

metodológicas podem aparecer mais diretamente no resumo acadêmico, na introdução e, 

excepcionalmente, na seção voltada para se apresentar a defesa ou ponto de vista em relação à 

temática elegida para discussão, levando-se em consideração o que consta dos dispositivos 

legais, doutrinários e/ou jurisprudenciais relacionados à temática estudada. Em verdade, a 

partir do que demonstram Barros e Lemos (no prelo), dos vinte artigos da área de Direito que 

chegaram a analisar, em apenas um artigo essas indicações chegam a ser apresentadas 

também na seção voltada para a análise. No entanto, onde quer que apareçam, nesses 

trabalhos acadêmicos, por vezes, essas indicações também podem ser percebidas a partir do 

uso de certas expressões, a exemplo de verbos ou expressões correlatas pertencentes a outras 

classes gramaticais, que indiciam questões de natureza procedimental e, portanto, de 

metodologia. Regra geral, nos TCC analisados, essas indicações são apresentadas de maneira 

mais resumida no resumo acadêmico e, então, apresentadas mais detalhadamente na 

introdução. 

 No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil, as indicações 

metodológicas podem ser percebidas no seguinte trecho transcrito a seguir: 
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Excerto 13: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil [segmento do resumo 
acadêmico] 
[...] A falta de regulamentação anterior e o maior interesse social no meio ambiente se 

constituem a razão da elaboração deste trabalho, que trata de analisar a prática da atividade 

minerária, trazendo uma evolução histórica de sua legislação no brasil (sic), bem como os 

principais mecanismos utilizados pelo Estado como instrumento de seu poder de polícia. A 

questão dos impactos ambientais advindos da mineração também se faz presente, sendo 

analisados e conceituada sua responsabilidade civil. Como o ponto de partida é uma questão 

geral, é utilizado o método dedutivo. [...]. 

 

 Conforme se pode depreender, mais precisamente, a partir dos trechos ora transcritos 

em negrito em contraste com o que será mais adiante demonstrado a partir da seção 

introdutória, a pesquisa realizada pelo estudante alinha-se mais com pesquisas de cunho 

teórico. Embora não esteja marcado, o verbo “analisar” assim como o termo “sendo 

analisados e conceituada” revelam a proeminência de uma abordagem qualitativa. É bem 

verdade que tais expressões revelam, em princípio, os objetivos da pesquisa realizada pelo 

estudante, contudo, chama-se a atenção aqui para a relação que esses termos tendem a 

estabelecer com o que foi demonstrado nos capítulos teóricos desta tese, a saber, que o Direito 

se vale prioritariamente da interpretação, enquanto método de investigação. Por sinal, são 

esses mesmos termos indicadores de ser essa uma pesquisa de cunho mais teórico, análise 

essa que parte do geral, “método dedutivo” e se vale de um levantamento histórico, “evolução 

histórica”, o que na introdução, é mais diretamente relacionado ao método comparativo, 

conforme se pode verificar no trecho transcrito a seguir: 

 

Excerto 14: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil [segmento da 
introdução] 
[...] destacamos a importância desta obra, que tem como objetivo geral realizar uma análise 

do ordenamento jurídico destinado à atividade minerária [...]. São os objetivos específicos 

analisar a evolução do direito minerário no Brasil, compreender os principais dispositivos 

utilizados pelo Estado para a proteção do meio ambiente em face da extração mineral, 

identificar o conceito de dano ambiental e apresentar as suas formas de reparação, enfatizando 

a responsabilidade civil que é acometida ao degradador ambiental. 

[...] 

A pesquisa será teórica, visto que serão utilizados materiais bibliográficos para seu 

embasamento, auxiliando-nos a legislação nacional atual e passada, que será utilizada em boa 
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parte do desenvolvimento. O método de abordagem utilizado será o dedutivo, uma vez que 

o ponto de partida é uma questão geral, o tratamento da atividade minerária pelo direito 

ambiental brasileiro. 

Com relação aos métodos de procedimento, serão utilizados o método histórico, haja 

vista a evolução da importância da mineração para a sociedade, bem como o desenvolvimento 

do ordenamento jurídico que a protege, e o método comparativo, pois serão confrontadas as 

legislações minerárias anteriores e atuais do Brasil. 

A técnica de pesquisa aplicada será a bibliográfica e documental, tendo em vista que esse 

trabalho será baseado em referenciais teóricos publicados em livros, artigos científicos, e 

dados fornecidos pelo governo, assim como em leis, que abordam o conteúdo temático 

lecionado. 

 

 A partir dos trechos ora destacados em negrito, constata-se a ampliação dos 

procedimentos metodológicos na seção introdutória se comparados ao que foi indicado no 

resumo acadêmico. Os termos “análise”, “analisar”, “compreender” podem reforçar a ideia de 

as pesquisas em Direito possuírem uma natureza mais interpretativista, sendo a interpretação, 

não só para o operador de Direito, mas também para quaisquer pesquisadores do fenômeno 

jurídico, um dos métodos-chave para a sua compreensão. O aludido método comparativo é, 

então, nessa introdução, mais diretamente apresentado, estando este associado ao método 

histórico, ambos tomados enquanto métodos de procedimento. As técnicas de pesquisa 

apresentadas pelo autor do TCC, “bibliográfica” e “documental”, estão diretamente 

relacionadas ao tipo de pesquisa em questão, ou seja, pesquisa teórica. Ademais, conforme 

será possível depreender a partir do contraste com os demais TCC analisados, os métodos de 

abordagem comumente apresentados pelos estudantes em questão oscilam entre os métodos 

dedutivo e indutivo. Como visto, esses métodos são métodos de raciocício consagrados pela 

ciência e que, portanto, não se restringem ao campo jurídico. Ao que tudo indica, estão 

relacionados com o tipo de estudo e/ou objetivos que o pesquisador se propõe a desenvolver. 

 No campo jurídico, o pesquisador pode, à semelhança do que os operadores de Direito 

costumam fazer em sua prática jurídica, partir da lei, aplicando-a a casos concretos, ou, de 

outro modo, à luz dos dispositivos legais, analisar o caso concreto, objetivando empreender 

uma análise que culmime, após revisão desses dispositivos já existentes, em uma proposta que 

possa (re)direcionar a prática jurídica. No primeiro caso, tem-se o método dedutivo e, no 

segundo, a prevalência do método indutivo. Em verdade, a exemplo do que pode ser conferido 

nas preleções de Miguel Reale (2002, p. 84, grifo do autor), “a nossa época se caracteriza pelo 
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pluralismo metodológico, não só porque indução e dedução se completam, na tarefa científica, 

como também por se reconhecer que cada setor ou camada do real exige o seu próprio e 

adequado instrumento de pesquisa”. 

 No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional, os elementos 

indiciários dos procedimentos metodológicos encontram-se presentes no resumo acadêmico 

conforme transcritos em negrito a seguir: 

 

Excerto 15: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional [segmento 
do resumo acadêmico] 
[...] A pesquisa empreendida tem caráter dogmático instrumental, tendo também 

importante viés sócio-jurídico, é essencialmente bibliográfica e jurisprudencial e utiliza o 

método de abordagem indutiva, bem como os métodos de procedimento histórico, 

expositivo e interpretativo. Inicialmente, será dado primazia ao método de procedimento 

histórico, investigando o advento da tutela jurisdicional coletiva no Brasil, desde as class 

actions estadunidenses às ações coletivas brasileiras, como também os aspectos 

diferenciadores existentes entre a tutela jurisdicional coletiva e o processo civil tradicional, 

sendo, por conseguinte, reconhecida a existência de um microssistema da tutela jurisdicional 

coletiva no Brasil. Partindo da tutela coletiva, objetiva-se uma análise mais pormenorizada 

sobre a ação civil pública, no intuito de analisar o conteúdo dos princípios jurídicos e 

dispositivos legais correlatos à temática da Ação Civil Pública em matéria ambiental e sua 

efetividade, ressaltando a existência de meios preparatórios para o seu aforamento, como o 

inquérito civil público, as audiências públicas e recomendações. Por fim, ao conceituar o 

meio ambiente de forma ampliativa, são discutidas questões controversas acerca da tutela 

coletiva do meio ambiente, assim como é sugerida uma importante solução para melhorar a 

eficiência da tutela coletiva na seara ambiental, qual seja, o termo de ajustamento de conduta, 

o qual possibilitará, da mesma forma, um desafogamento do Poder Judiciário quanto à 

quantidade exorbitante de demandas a serem resolvidas, sendo analisada também a 

jurisprudência pátria sobre o assunto. [...]. 

 

 Evidentemente, as expressões verbais demonstradas nesses TCC estão diretamente 

relacionadas aos objetivos de pesquisa. No entanto, também são reveladoras dessa natureza 

mais interpretativista das pesquisas jurídicas. Tome-se como exemplo o verbo “analisar”. 

Conforme visto em Barros e Lemos (no prelo), a partir das análises auferidas por Motta-Roth 

e Hendges (2010), esse é um verbo de valor procedimental, ou seja, que revela certo traço 
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metodológico utilizado ao se empreender uma pesquisa. No campo jurídico, esse verbo tende 

a adquirir um valor mais interpretativista, daí as pesquisas em Direito, muito embora 

corolárias da herança positivista, poderem ser consideradas como pesquisas qualitativas. A 

esse respeito, ressalte-se o caráter dogmático-instrumental: por um lado, chama a atenção para 

o aspecto prático das pesquisas em Direito, por vezes, voltadas para a prática jurídica (fazer 

saber para saber fazer); por outro lado, essa mesma especificidade de meios voltados para um 

fim, não deixa de evidenciar traços positivistas. No trecho apresentado acima, percebe-se 

ainda o “viés sócio-jurídico”, o que remete o leitor, inclusive, ao que foi demonstrado na 

seção anterior, quando da discussão sobre a interdisciplinaridade. Todos os elementos 

relativos à metodologia apresentados no resumo encontram-se bem mais desenvolvidos na 

seção de introdução. É o que se pode conferir, a partir dos trechos transcritos a seguir, em 

particular, aqueles que se encontram em negrito: 

 

Excerto 16: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional [segmento 
da introdução] 
[...] 

Com relação à natureza da pesquisa, esta revelar-se-á de caráter dogmático-

instrumental, tendo também importante viés sócio-jurídico, vez que será desenvolvida com 

base nos textos legais que tratam do processo coletivo, com ênfase sobre a Lei da ACP, a qual 

será perscrutada sob a ótica das demais normas protetivas e o entendimento dos tribunais; 

com exposição da doutrina existente sobre a temática, buscando constantes inovações e 

posicionamentos dos juristas.  

Quanto ao método de abordagem, será utilizado de indução [indutivo], porquanto 

consubstancia raciocínio cuja conclusão é uma proposição universal e necessária que se 

estabelece pelo exame do maior número possível de objetos relacionados ao objetivo 

proposto, qual seja, a preservação do meio ambiente através da tutela jurisdicional efetiva da 

ação civil pública.  

No que diz respeito aos métodos de procedimento, primeiramente será dado primazia ao 

método de procedimento histórico, investigando a origem e evolução do processo coletivo, 

como também seus aspectos diferenciadores existentes entre a tutela coletiva e o processo 

civil tradicional. Igualmente será aplicado o procedimento interpretativo, no intuito de 

analisar o conteúdo dos princípios jurídicos e dispositivos legais correlatos à temática da Ação 

Civil Pública em matéria ambiental e sua efetividade.  

Com relação ainda às técnicas de pesquisa, serão realizadas pesquisas documentais e 
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bibliográficas em livros de renomados doutrinadores do tema, assim como sobre leis, 

periódicos e sites especializados. Assim, a partir de tais fontes, serão elaborados os 

fichamentos necessários. Por fim, consubstanciando o pragmatismo que se propõe, far-se-á 

uso de decisões jurisprudenciais, uma vez que por meio destas o judiciário brasileiro tem 

alargado o tratamento da matéria, sempre objetivando a eficiente tutela jurisdicional do 

Estado-juiz. 

[...]. 

 

 No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal, por sua vez, as 

expressões “evolução histórica”, “análise” e “estudo comparativo” servem para orientar o 

leitor quanto aos pressupostos metodológicos utilizados pelo autor ao realizar sua pesquisa. 

Por um lado, o verbo em questão revela, uma vez mais, a natureza interpretativista 

característica de pesquisas realizadas no campo jurídico. Por outro lado, o estudo histórico é 

empreendido como base para a realização de um estudo comparativo: 

 

Excerto 17: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [segmento do 
resumo acadêmico] 
O presente trabalho monográfico tem como objeto o estudo sobre a Responsabilidade Penal 

da Pessoa Jurídica, fazendo referência aos crimes relacionados à esfera ambiental. Para uma 

realização adequada da compreensão do tema, foi feita uma abordagem prévia sobre os 

conceitos e a evolução histórica do Direito Ambiental no Brasil. Além disso, foram 

analisados os fundamentos e principais princípios existentes no Direito Ambiental. Também 

foi feito um estudo sobre a pessoa jurídica, esboçando os conceitos dados por alguns 

doutrinadores, assim como a análise de sua natureza jurídica e das teorias que envolvem a sua 

existência. [...] Foi feito também um estudo comparativo com outros países, abordando a 

legislação que cada um utiliza sobre a responsabilidade penal dos seus entes. [...]. 

 

 Já na introdução, chama a atenção o modo como a investigação é realizada, veja-se, por 

exemplo, o trecho destacado em negrito a seguir, a saber, “investigar os principais argumentos 

usados pelos doutrinadores que defendem ou não a responsabilização...”, o que remete de 

imediato ao que, consoante François Ost (2015, p. 104a), reverbera as considerações críticas 

de Michel Vivant (2001), em particular, o “plano em duas partes” ou, em outros termos, “os 

argumentos a favor e contra que fazem o equilíbrio das controvérsias acadêmicas”. No 

entanto, não se deve perder de vista que a pesquisa em Direito possui uma face voltada para o 
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saber fazer, ou seja, de um saber voltado essencialmente para a prática jurídica do operador de 

Direito, daí a necessidade de se contrastar prós e contras, tomando como base os dispositivos 

legais relacionados aos assuntos estudados nesse campo, para, então, decidir como agir. 

 

Excerto 18: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [segmento da 
introdução] 
[...] 

O objetivo do estudo é investigar os principais argumentos usados pelos doutrinadores 

que defendem ou não a responsabilização criminal da pessoa jurídica na matéria 

ambiental. Além disso, também serão estabelecidos os principais pontos de divergência 

acerca da possibilidade ou não de se processar penalmente a pessoa jurídica de direito 

público.  

O presente trabalho foi elaborado por meio de pesquisa teórica de cunho dogmático 

instrumental, tendo em vista que para a resolução dos problemas e hipóteses levantadas, 

foram utilizados documentos, jurisprudências e, principalmente, material bibliográfico.  

Foi ainda utilizado o método histórico de procedimento, pois, durante o trabalho, foi 

realizada uma análise da evolução legislativa do Direito Ambiental no Brasil, e o tema da 

responsabilidade da pessoa jurídica nesse âmbito. Através do método comparativo, foram 

confrontadas as diversas correntes sobre a possibilidade ou não da responsabilização penal da 

pessoa jurídica, além da comparação com outros países sobre o entendimento da legislação de 

cada um sobre o tema. 

[...]. 

 

 Como se pode depreender dos trechos demonstrados acima, a pesquisa realizada foi 

eminentemente teórica, valendo-se de análise histórica e comparativa. 

 No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário, por seu turno, o 

verbo “analisar” também evidencia a realização de uma pesquisa que se vale essencialmente 

da interpretação: 

 

Excerto 19: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [segmento do 
resumo acadêmico]  
[...] O método de abordagem adotado foi o dedutivo e no tocante ao procedimento, tem-

se o bibliográfico-documental. Nesse alamiré, o estudo apresenta-se dividido em três 

capítulos. No primeiro capítulo, busca-se conceituar o direito ambiental e o meio ambiente, 

além de abordar algumas questões pertinentes a estes, frisando a necessidade de assegurar um 



241 
 

meio ambiente sadio às vidas presentes e futuras. Logo em seguida, no segundo capítulo, 

trata-se, ainda que breve, de alguns aspectos do tributo tidos como pertinentes à pesquisa, 

notadamente, as limitações ao poder de tributar e a importância do tributo, para a proteção do 

meio ambiente. Com uma base formada, finalmente, no terceiro capítulo, volta-se à análise da 

TCFA, estudando-a desde o histórico, da regra-matriz de incidência tributária, dentre outros 

pontos importantes, até o exame de sua constitucionalidade, o qual se constata, e a 

verificação, por fim, que a TCFA, realmente, é um instrumento na proteção do meio 

ambiente. [...]. 

  

 Ademais, o verbo “conceituar” e/ou expressões correlatas, por vezes, também presentes 

em outros TCC, confirmam as considerações realizadas por Barros e Lemos (no prelo), a 

saber, de que a apresentação de conceitos antes da apresentação de um ponto de vista parece 

ser uma tônica nos gêneros acadêmicos jurídicos. O verbo “analisar”, por seu turno, reforça a 

ideia de pesquisas que se valem essencialmente do método de interpretação no campo 

jurídico. Evidentemente, esse não é um método exclusivo do campo em questão nem 

tampouco o único empregado por pesquisadores do fenômeno jurídico, mas, ao que tudo 

indica, é bem verdade que este é um dos métodos mais recorrentes no Direito, sobretudo, 

pelos operadores do Direito em sua prática jurídica diária, desde a elaboração de petições ao 

parecer judicial. Ainda no resumo desse TCC, são apresentadas também algumas “hipóteses” 

em forma de perguntas:  

 

Excerto 20: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Das hipóteses 
e/ou questões de pesquisa] 
Nesse diapasão, surgem algumas hipóteses, como o tributo pode servir de instrumento, para 

proteção do meio ambiente? É possível encontrar na TCFA compatibilidade com o 

ordenamento jurídico brasileiro? O Estado pode ser valer do seu poder de polícia para 

proteger o meio ambiente? Através da TCFA esse propósito tem sido alcançado? 

 

 Em verdade, da maneira como foram apresentadas, elas estão intrinsecamente 

relacionadas ao que comumente se chamaria de “questões de pesquisa”, apresentadas no 

resumo acadêmico e na introdução, quando da apresentação, inclusive, dos procedimentos 

metodológicos de uma pesquisa. 

 Na introdução, inversamente, as questões de pesquisa têm de ser inferidas, a partir das 

hipóteses apresentadas de maneira mais ampliada. Neste caso, o autor, de fato, apresenta 
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proposta de solução para as questões apresentadas no resumo, sem, no entanto, recuperá-las. 

Em todo caso, em relação aos demais trabalhos, este chega a evidenciar no resumo as 

possíveis perguntas de pesquisa, ainda que nomeadas de “hipóteses”. A questão de pesquisa, 

um problema para o qual se pretenda buscar uma resposta possível e verificável, como visto, é 

um dos critérios fundamentais para se desenvolver uma pesquisa. E isso está visivelmente 

contemplado no excerto acima. A função social igualmente essencial à linguagem jurídica é 

outro aspecto relevante estudado nesse TCC, ao qual se faz menção, por exemplo, no trecho 

“investigar-se-á a função social dos tributos” e, mais adiante, quando da utilização do termo 

“O trabalho a ser realizado terá natureza sócio-jurídica”: 

 

Excerto 21: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [segmento da 
introdução] 
[...] 

No estudo em tela, a problemática que será abordada diz respeito ao estado atual do meio 

ambiente e como a interação entre o direito ambiental e o direito tributário, de que se vale o 

Estado, pode atuar na persecução da manutenção daquele. Para tal, analisar-se-á conceitos, 

históricos, princípios, pertinentes ao estudo, a fim de compreendê-lo melhor. 

[...] investigar-se-á a função social dos tributos e como estes podem ser grandes aliados à 

proteção ambiental, especificamente, a utilização da taxa de controle e fiscalização ambiental. 

Na busca por essa resposta, serão testadas as seguintes hipóteses: a tributação realmente 

poderá servir de instrumento, para a proteção do meio ambiente; tendo em vista a permissão 

legal expressamente estipulada no artigo 17-B e seguintes, da PNMA, alterada pela Lei 

10.165/2000, é possível encontrar no fato gerador da TCFA compatibilidade com a CRFB/88 

e com o Código Tributário Nacional (CTN); o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado tem previsão constitucional, assim, o Estado pode utilizar-se do poder de polícia 

conferido ao IBAMA, a fim de proteger o meio ambiente, e, através da TCFA esse objetivo 

tem sido alcançado. 

[...] serão colacionados entendimentos doutrinários acerca do tema, bem como 

posicionamento jurisprudenciais. O trabalho a ser realizado terá natureza sócio-

jurídica, uma vez que serão tratadas possíveis incoerências entre o sistema jurídico e as 

necessidades da sociedade. Não obstante a doutrina, a jurisprudência e a legislação 

posicionarem-se, a priori, favoravelmente à cobrança da TCFA como instrumento para 

proteção do meio ambiente, cumpre investigar até que ponto a utilização do mencionado 

mecanismo pode beneficiar o interesse coletivo. 
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Ademais, o método de abordagem a ser empregado na pesquisa será o dedutivo, uma vez 

que, da análise genérica do direito fundamental ao meio ambiente, da função social do tributo 

e esse com um instrumente protetor do meio ambiente, proceder-se-á o estudo, de maneira 

mais pormenorizada, da TCFA, a fim de encontrar uma conclusão lógica sobre a matéria.  

O método de procedimento bibliográfico-documental aparecerá, predominante, em toda a 

pesquisa, posto que a mesma depende de estudos da doutrina e da legislação e haverá, ainda, 

a utilização dos métodos histórico e comparativo, para que a pesquisa seja realizada de 

forma cuidadosa e precisa, especialmente, levando-se em consideração as mudanças e as 

evoluções sociais ao longo do tempo. Por fim, as técnicas de coleta de dados serão as de 

documentação direta e indireta, notadamente pelo uso de dados fornecidos pelo IBAMA, 

pelos acervos bibliográficos, pela consulta a livros, a artigos científicos, à legislação, dentre 

outros. 

 

 Ressalte-se ainda a proeminência de um estudo mais teórico, valendo-se, uma vez mais, 

dos métodos histórico e comparativo. Ademais, outras expressões chegam a revelar os 

procedimentos e caminhos metodológicos seguidos pelo autor: “método dedutivo”, 

“[trabalho] bibliográfico-documental”. O uso do verbo “analisar”, levando-se em 

consideração o campo jurídico, está infimamente relacionado à ideia de pesquisas que se 

valem precipuamente do método interpretativo. Evidentemente, esse termo não se restringe ao 

contexto de pesquisas qualitativas; mesmo quando se faz pesquisas pautadas no paradigma 

positivista, o pesquisador poderá empreender “análises” de seus dados. O que se pontua, no 

entanto, no campo jurídico, é o fato de esse termo “analisar” estar essencialmente atrelado à 

prática interpretativa, justamente pela relevância dos métodos hermenêuticos nesse campo. 

 A respeito de os estudos jurídicos serem essencialmente teóricos, cabe esclarecer que o 

campo também oferece a possibilidade de se realizar “estudos de caso”. No campo jurídico, 

esse tipo de estudo revela-se, por exemplo, a partir da análise de processos judiciais. Uma 

pesquisa que envolvesse o acompanhamento mais de perto de um processo judicial – a 

exemplo do que se costuma fazer na Linguística quando se observa a prática do professor ou 

quando se acompanha os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na sala de aula –, 

observando a prática de um juiz e demais jurisdicionados (demais pessoas envolvidas no 

processo), não seria possível. E a razão parece ser óbvia: há casos que só o juiz e um número 

restrito de operadores de Direito têm acesso, por questões de ética e/ou privacidade e até 

mesmo de segurança. Em verdade, essa restrição não se aplica somente aos processos que 

ainda não tenham sido concluídos, mas também aos casos que já tenham sido julgados. Dessa 
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feita, o estudo de caso que se realiza a partir da análise de processos judiciais é, por vezes, 

parcial, limitado, com base apenas ao que se pode ter acesso. Ademais, mesmo esse tipo de 

estudo tende a ser essencialmente teórico e, por vezes, interpretativista. 

 Assim como em outros campos que se valem mais da construção interpretativa, o 

Direito não propaga uma verdade absoluta, incontestável. Se o Direito se vale de regras, 

normas, leis gerais que tendem a ser aplicadas ao maior número possível de casos concretos 

semelhantes, muito disso se dá a fim de se garantir a estabilidade jurídica. Como visto em 

Reale (2002), o Direito normatiza, lança um olhar sobre comportamentos que são previsíveis, 

o que lhe possibilita certo controle ou regulação das relações humanas. De certo modo, há em 

seu movimento um aspecto de definibilidade, mas tão somente para garantir a referida 

estabilidade. 

 A comunicação ou o entendimento entre os homens seria algo muito provavelmente 

impossível se cada um resolvesse falar sua própria língua; outrossim, essa estabilidade 

jurídica não seria alcançável se para cada julgado fosse possível recorrer da decisão infinitas 

vezes, sempre que esta não fosse favorável a uma das partes envolvidas em um processo. 

Embora as leis procurem ser “eternas enquanto durem”, elas têm prazo de validade, o que por 

si só já evidencia um aspecto dinâmico do Direito, mutável, que procura acompanhar as 

evoluções sociais. E se ainda assim fosse possível contestar o distanciamento entre as teorias e 

práticas jurídicas, a própria natureza da Ciência, que tende à especificidade, que, ao contrário 

da Filosofia, não lança um olhar de totalidade sobre as coisas, muito embora não deixe de 

querer integrar esses muito pequenos lances analíticos em um cômputo mais geral, integrado, 

ou mesmo cômpito comum no qual se integrem esses vários olhares, o referido 

distanciamento não se dá tão somente no campo jurídico, mas, dir-se-ia até que tal 

distanciamento tem sido uma das mais relevantes problemáticas desta era, ao se fazer ciência, 

em parte, talvez, por ser esta a grande contradição inerente à própria natureza científica. 

 O campo jurídico não é tão positivista assim quanto possa parecer. Afinal, conforme já 

abordado, não se deve confundir o positivismo científico com o positivismo jurídico, já que 

este, muito embora tenha sido influenciado pelo paradigma da Ciência Positivista, não se 

fecha em respostas absolutas. 

 

6.2.3 Dos posicionamentos enunciativos consubstanciados na escrita dos TCC 

 

 Na seção anterior, demonstrou-se a possibilidade de certas expressões verbais 

indiciarem os movimentos metodológicos de que se valem os autores no campo jurídico ao 
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empreenderem sua pesquisa tendo em vista a elaboração do gênero monográfico enquanto 

requisito para conclusão do curso de graduação. Nesta seção, por sua vez, demonstrar-se-á a 

relação que os verbos podem estabelecer com os modos de posicionamento enunciativo por 

parte desses autores, mas não somente os verbos. Em verdade, o verbo é apenas um dentre 

outros modos de se evidenciar os mecanismos enunciativos, ou mais precisamente, os 

posicionamentos do autor. Consoante Bronckart (1999), esses mecanismos são pistas que 

orientam a compreensão dos interlocutores em relação ao conteúdo temático abordado pelos 

autores. Na escrita dos TCC, portanto, os autores valem-se de certas expressões, incluindo os 

verbos, para orientarem o modo como desejam que seus interlocutores interpretem aquilo 

sobre o qual estejam discutindo. Evidentemente, esses mecanismos não garantem que os 

interlocutores compreenderão o texto conforme as intenções dos autores, mas evidenciam 

essas intenções, de modo que, se bem utilizados, tendem a aumentar as chances de os 

objetivos argumentativos dos autores serem atingidos satisfatoriamente, ou seja, conforme 

planejados quando do processo de escrita de seu TCC. 

 Convém ressaltar que os TCC ora analisados se enquadram, em geral, na ordem do 

Expor, conforme demonstrado a partir do capítulo no qual apresentaram-se os postulados do 

Interacionismo sociodiscursivo (ISD). São constituídos predominantemente pelo “discurso 

teórico”, muito embora, devido ao seu caráter, por vezes, interativo, aproxime-se também do 

“discurso interativo”. Ademais, o autor que elabora esse gênero acadêmico não se vale tão 

somente de sequências expositivas e/ou argumentativas. Por vezes, as sequências descritivas 

se fazem presentes, a fim de que os eventos ou levantamentos históricos confluam para uma 

melhor compreensão acerca da temática abordada nos TCC. Isso tende a ocorrer nos 

primeiros capítulos dos TCC, levando-se em consideração que as discussões levantadas 

nesses capítulos convergem para aquelas que são apresentadas posteriormente quando da 

apresentação de um ponto de vista ou defesa de uma ideia, ainda que essa defesa seja 

corroborar a ideia apresentada por um grupo de doutrinadores, a qual tende a ser defendida no 

último capítulo dos TCC. Por sinal, o forte viés argumentativo requerido no campo jurídico 

faz com que a defesa de um ponto de vista possa ser compreendida como um propósito 

comunicativo a ser atingido nos TCC jurídicos. 

 Ainda sobre a estrutura dos TCC, esses tendem a espelhar as diretrizes do Modelo de 

Monografia assim como do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso, ambos 

voltados para o desenvolvimento do trabalho monográfico, disponibilizados pelo CCJ. Estes 

documentos, por sua vez, estão ancorados nas normas da ABNT. Desta feita, apresentam os 
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elementos essenciais tanto em relação aos elementos externos (capa)84, quanto aos elementos 

internos [pré-textuais (folha de rosto, de aprovação, agradecimentos, resumo, sumário), 

textuais (introdução, capítulos de desenvolvimento, conclusão) e pós-textuais (referências e, 

eventualmente, anexos)]. Pode-se dizer que esses primeiros capítulos são mais teóricos, nos 

quais se apresentam os conceitos e os principais dispositivos jurídicos relacionados à temática 

abordada, assim como a evolução histórica desses conceitos e/ou dispositivos jurídicos; 

enquanto que o último capítulo, para o qual convergem essas primeiras explanações, é mais 

analítico, no sentido de que nesse último capítulo é justamente no qual toda a discussão 

anteriormente desenvolvida culmina na defesa de um ponto de vista relacionado à temática ou 

simplesmente da vertente teórica à qual se filia o autor do TCC. Os termos “mais teóricos” e 

“mais analítico” são empregados nesta tese, não se perdendo de vista o fato de os trabalhos 

jurídicos envolverem essencialmente a interpretação enquanto método-chave de estudo, muito 

embora, é claro, esse seja um método mais comumente empregado pelo operador de Direito 

em sua prática jurídica e, não necessariamente, pelo pesquisador de questões do campo 

jurídico. Destarte, o aspecto analítico pode-se fazer presente em diferentes partes dos TCC, 

assim como os aspectos conceituais podem ser apresentados não somente nos primeiros 

capítulos. Cabe ressaltar ainda que o primeiro capítulo desses TCC pode ou não ser o capítulo 

introdutório; quando sim, iniciam-se os capítulos teóricos a partir do segundo capítulo, já que 

a introdução, nesse caso, passa a ser considerada como um primeiro capítulo do TCC. 

 Na seção em que se tratou da interdisciplinaridade, sinalizou-se o que os autores 

abordaram em cada parte de seu TCC. Cabe agora descrever essas partes com mais riqueza de 

detalhes. No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil, o autor valeu-se de 

três capítulos aqui considerados como sendo “mais teóricos” somados a um capítulo “mais 

analítico” para defender seu ponto de vista. No entanto, esse ponto de vista pode estar 

evidenciado até mesmo nas retomadas que o autor faz do discurso de outrem, incluindo-se 

nesse cômputo as leis. Poder-se-ia dizer que essas retomadas tendem a ser realizadas com 

mais frequência nesses primeiros capítulos, no entanto, não se restringem a esses capítulos. 

Uma vez que a temática central desse TCC envolve a “responsabilidade civil minerária”, no 

segundo capítulo (o primeiro teórico), o autor apresenta uma análise da atividade minerária 

assim como a evolução jurídica no Brasil relacionada a esse tipo de atividade. No terceiro 
                                                
84  Os TCC são encadernados com espiral. A lombada é mais utilizada por pesquisadores de pós-graduação, em 

particular, mestrandos e doutorandos, cujos trabalhos, até mesmo por serem mais extensos, são encadernados 
com capa dura. Convém esclarecer que a lombada é “a parte da capa do trabalho que reúne as margens 
internas das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira” (ABNT 
NBR 14724, 2011, p. 3). Trata-se do espaço lateral situado entre a capa e a quarta capa de um trabalho 
monográfico ou de um livro. 
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capítulo, por sua vez, levando-se em conta que o Direito Minerário envolve questões 

ambientais, o autor apresenta o conceito de Direito Ambiental assim como os dispositivos 

legais voltados para a regulação da prática minerária. Já no quarto capítulo, o autor aborda o 

conceito e as especificidades relacionadas aos impactos e danos ambientais relacionados a 

essa prática. No quinto capítulo, então, o autor discute a reparação ambiental e sua relação 

com a responsabilidade civil no âmbito da atividade minerária. É nesse capítulo no qual as 

discussões desenvolvidas nas demais seções culminam na defesa de seu ponto de vista. A fim 

de ilustrar e tornar ainda mais compreensiveis essas explanações, apresenta-se a seguir a 

Figura 5, a qual representa o Sumário do TCC em questão: 

 

Figura 5: Sumário do TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil 
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Fonte: Alcoforado (2016). 

  

 No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional, no qual a 

introdução não corresponde a um primeiro capítulo, o autor valeu-se de dois capítulos “mais 

teóricos”, o primeiro voltado para a discussão conceitual envolvendo as ações coletivas e, o 

segundo, a ação civil pública. No terceiro capítulo, por sua vez, o autor apresenta uma 

reflexão sobre a efetividade da ação civil pública no âmbito do Direito Ambiental, tomando 

como base a jurisprudência praticada a esse respeito, porém não antes de conceituar o meio 

ambiente. Nesse TCC, portanto, diferentemente do que ocorre no TCC anterior, o conceito de 

meio ambiente é apresentado já no último capítulo, no qual culmina a defesa de seu ponto de 

vista. É o que se pode visualizar a partir da Figura 6, a qual representa o sumário do TCC em 

questão: 

 

Figura 6: Sumário do TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional 

 
Fonte: Santana (2013). 
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 No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal, por seu turno, o autor 

desenvolve, no segundo capítulo (primeiro capítulo teórico), uma discussão doutrinária 

envolvendo o Direito Ambiental, abordando, inclusive, o conceito de meio ambiente. Nesse 

TCC, portanto, tal conceito não é apresentado no último, mas no primeiro capítulo teórico. No 

terceiro capítulo, o autor discute a responsabilidade penal da pessoa jurídica de direito 

público, para, no último capítulo, abordar essa responsabilidade no âmbito do Direito 

Ambiental, valendo-se das leis praticadas no Brasil e em outros países, e da jurisprudência 

relacionada à temática abordada, apresentando, assim, seu posicionamento a esse respeito. 

Para ilustrar essas explanações, apresenta-se a seguir a Figura 7, a qual representa o sumário 

do TCC em questão: 

 

Figura 7: Sumário do TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal 
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Fonte: Ferraz (2015). 

  

 No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário, à semelhança do 

que é feito no TCC em interface com o Direito Penal, a discussão envolvendo o Direito 

Ambiental, assim como o meio ambiente, é desenvolvida logo no primeiro capítulo teórico, 

nesse TCC correspondente ao segundo capítulo (já que a introdução é apresentada como 

sendo o primeiro capítulo desse TCC). No capítulo seguinte, o autor apresenta uma reflexão 

envolvendo o conceito de tributo, para, no quarto capítulo, apresentar seu ponto de vista 

acerca da constitucionalidade da aplicação de um tributo específico no âmbito do Direito 

Ambiental. A título de ilustração das explanações apresentadas acima, tem-se a Figura 8 

representativa do sumário do TCC em questão: 

 

Figura 8: Sumário do TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário 

 
Fonte: Maciel (2015). 
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 A partir da descrição apresentada acima, pode-se estabelecer uma relação entre a escrita 

desses TCC e a teoria do agir comunicativo elaborada por Habermas (2012[1981]). Conforme 

apresentado pelo autor, as ações humanas são perspassadas pelas coordenadas dos mundos 

formais: objetivo, social e subjetivo. A essas coordenadas, pode-se relacionar o conceito de 

modalização. Em Bronkart (1999) quatro são as funções de modalizações reconfiguradas a 

partir da noção dos mundos formais de Habermas, quais sejam, modalizações objetivas, 

deônticas, subjetivas e pragmáticas. As três primeiras estão respectivamente relacionadas a 

cada um desses três mundos formais. As modalizações pragmáticas, por sua vez, parecem 

manter uma híbrida relação com os três mundos, no entanto, evidenciando os 

posicionamentos de “personagens” postos em cena.  

 Isso pode remeter de imediato à noção de agir dramatúrgico ao qual se associa o mundo 

subjetivo ou “conjunto de vivências do falante privilegiadamente acessíveis” (HABERMAS, 

2012[1981], p. 193). Por outro lado, não há como dissociar essas modalizações de seu aspecto 

praxiológico: como o próprio termo indica, as modalizações pragmáticas estão imanentemente 

associadas ao mundo social. Acrescente-se a isso o fato de, em se tratando de “personagens” 

postos em cena e, evidentemente, recuperáveis a partir do conteúdo abordado nos textos, tais 

figuras personificadas, a exemplo das instituições e/ou dispositivos legais, nos TCC jurídicos, 

podem, ainda, ser colocadas como instâncias que se “movem” no mundo conforme o 

“conjunto de todas as relações intersubjetivas legitimamente reguladas” (HABERMAS, 

2012[1981], p. 193) ou, nas regras constitutivas do mundo social (BRONCKART, 1999, p. 

331). 

 Quando se atribui em um texto, por exemplo, ao Poder Público, a responsabilidade por 

algo sobre o qual se esteja falando, o Poder Público enquanto instituição responsável por certa 

ação é colocado em cena como um “personagem”. Dessa feita, o autor exime-se, ou exime 

alguma outra instância, da responsabilidade que é atribuída a essa instituição. Essa é uma 

questão relevante, em particular, quando se pensa a respeito das questões ambientais: o autor 

pode estrategicamente eximir-se ou eximir alguém de sua responsabilidade com relação ao 

meio ambiente, por vezes, atribuindo essa responsabilidade ao agente Estatal. Esse é só um 

exemplo. De outro modo, essa responsabilização pode estar pulverizada, posto que atribuída a 

diferentes instâncias concernidas em uma dada situação. Em matéria de Direito Ambiental, o 

que se percebe mais frequentemente são diferentes tipos de responsabilização: ao Estado, a de 

fiscalizar e, tanto a este agente quanto à população, a de cuidar do meio ambiente. Já a 

responsabilidade por atos que gerem danos ao meio ambiente, regra geral, esta é atribuída ao 

agente-poluidor. 
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 A título de exemplificação, tem-se o caput do Art. 225 [retomado nos quatro TCC ora 

analisados para apresentar a ideia de fundamentalidade do direito ao meio ambiente], 

reproduzido a seguir: 

 

Excerto 22: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Da 
responsabilização enunciativa a partir do caput do Art. 225 Da Carta Magna] 
Art. 225. (caput) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

 O termo “impondo-se ao Poder Público e à coletividade” poderia ser lido da seguinte 

maneira: “O Poder Público e a coletividade tem o dever de...”. Nesses termos, as instâncias 

“Poder Público” e “coletividade” são postas como personagens na cena enunciativa, 

atribuindo-se a essas instâncias a responsabilidade pela defesa e preservação do meio 

ambiente. Isso também pode ser percebido no excerto seguinte: 

 

Excerto 23: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Da 
responsabilização enunciativa a partir de segmento da ADI 3540 MC/DF, de 01 set. 2005] 
[...] Incumbe, ao estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, 

em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter 

transindividual (RTJ 164/158-161). [...]. 

 

 Como visto, no excerto acima, uma vez mais, ao Estado assim como à coletividade é 

atribuída a responsabilidade pela defesa e preservação do meio ambiente. Já no excerto a 

seguir, apesar de a forte responsabilização ter sido atribuída, de um modo mais pontual, às 

pessoas física e jurídica em geral, percebe-se uma parcela significativa dessa 

responsabilização sendo direcionada ao Estado, não só se sua prática se configurar como um 

dano, mas quando porventura se omitir em cumprir seu dever de proteger o meio ambiente 

desse tipo de lesão. 

 

Excerto 24: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil [Da 
responsabilização enunciativa consubstanciada na parte teórica] 
[...] 

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o principal responsável pelo dano 

ambiental é o poluidor, que deve ter seu perfil interpretado de forma ampla, estendendo a 
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qualquer pessoa que degrade ou altere de maneira desfavorável a qualidade do meio ambiente. 

Podem ser responsabilizadas tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, e havendo 

pluralidade de degradadores, estes responderão solidariamente, pois além de objetiva, a 

responsabilidade por dano ambiental é solidária e concorrente, de acordo com o art. 942 do 

Código Civil de 2002. 

O Estado também pode ser responsabilizado por lesões causadas ao meio ambiente, tanto 

como agente poluidor, como quando é omisso em cumprir o dever constitucional de proteger 

o meio ambiente, podendo inclusive responder solidariamente por danos provocados por 

terceiros. 

[...] 

 

 Outra questão relevante no campo jurídico está relacionada ao seu aspecto 

eminentemente deôntico. Embora Reale (2002) coloque a experiência jurídica como algo que 

“é e deve ser ao mesmo tempo”, pode-se dizer que, predominantemente, o campo jurídico 

caracteriza-se por um dever-ser. Em outros termos, esse campo é caracterizado pelo aspecto 

deôntico, ou seja, pelos valores sociais, por vezes, positivados na forma da lei, os quais 

podem ser apreendidos por meio das marcas enunciativas, ou mais precisamente, pelas 

modalizações deônticas. Essas modalizações, portanto, evidenciam uma avaliação atravessada 

por esses valores sociais, de modo que os fatos enunciados são apresentados como sendo 

socialmente permitidos, proibidos, necessários etc. (Cf. BRONCKART, 1999, p. 132). Tome-

se como exemplo, o trecho em que o autor do TCC em interface com o Direito Tributário, 

apresenta a regra-matriz de incidência tributária, cuja equação envolve um dever-ser neutro 

tendo em vista um resultado que se configura em um dever-ser modalizado, o que faz essa 

regra poder ser aplicada a quaisquer tributos. O termo “modalizado” é pertinente, posto que 

leva em consideração a aplicação de uma regra geral a um caso concreto, portanto, específico 

(Ver Excerto 12, quando da explanação a respeito da aplicação da RMIT, a qual é retomada e 

analisada a seguir). 

 Quando o autor desse TCC diz que “A regra-matriz pode ser aplicada a qualquer 

tributo”, ele o diz valendo-se da palavra de Carvalho (2015, p. 629), o qual, segundo o autor 

do TCC “afirma que: ‘A construção da regra-matriz de incidência, assim como de qualquer 

norma jurídica, é obra do intérprete, a partir dos estímulos sensoriais do texto legislado’”. Diz 

ainda que, “Com essa composição lógica é possível determinar o regime tributário da taxa, 

apontando os critérios e os limites, para sua instituição nos termos da lei e sua possível 

cobrança administrativa”. Essas passagens são sintomáticas quanto aos critérios de atribuição 
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de responsabilidade e influência do campo sobre as ações dos operadores do Direito. Carvalho 

atribui ao intérprete (da lei, do caso concreto, aquele que deverá aplicar a regra-matriz ao caso 

específico) a responsabilidade pela realização desse cálculo ou equação tributária. Sua fala é 

retomada pelo autor do TCC para concluir a abrangência, a extensão ou incidência desse 

cálculo nas situações concretas em que sejam necessárias a aplicação dessa regra-matriz. 

Desta feita, ainda que se valendo do verbo “afirmar”, sua escolha não se dá de maneira neutra, 

aleatória: a fala de Carvalho é pertinentemente retomada para destacar aquilo para o qual o 

autor do TCC deseja chamar a atenção do leitor, ou seja, para o fato de essa regra-matriz ser 

aplicável a qualquer tributo, reforçando ainda, a função social do tributo voltado para 

fiscalização e proteção do meio ambiente. Mas a ação do intérprete não se realiza de outro 

modo que não “nos termos da lei”, evidenciando, assim, a prevalência do aspecto deôntico 

conferido ao campo em questão. Isso é perceptível tanto nos textos da lei quanto nos textos 

escritos, neste caso, nos TCC jurídicos, os quais, inescapavelmente, são fundamentados 

sobretudo na lei. 

 Convém remarcar que não é nenhuma novidade o fato de o campo jurídico ser 

predominantemente influenciado pelo aspecto deôntico. Contudo, chama a atenção o modo 

como esse aspecto se liga a questões de ordem pragmática assim como aos outros dois 

aspectos, do agir teleológico e dramatúrgico, respectivamente relacionados aos mundos 

objetivo e subjetivo. Por vezes, o aspecto normativo, de um agir regulado por normas, tende a 

ser apresentado indiretamente por meio do “personagem” que se coloca em cena, ao qual se 

passa a atribuir a responsabilidade pelo que é assegurado na forma da lei, conforme se 

demonstrou, por exemplo, no Excerto 24. Convém relembrar que o aspecto pragmático não 

deixa de implicar também questões de ordem social que, em uma acepção mais restrita, 

também tem que ver com ações mais pontuais, atribuídas a instâncias particulares. 

 A esses aspectos, social e pragmático, soma-se o caráter lógico das proposições 

apresentadas nos TCC, caráter este, por sinal, típico do discurso teórico. Mas, mesmo esses 

aspectos, levando-se em consideração o modo como os conteúdos são inseridos e articulados 

nos TCC, parecem confluir para um posicionamento mais subjetivo, por conseguinte, do autor 

do TCC. Em outros termos, o autor parte da lei, das doutrinas e/ou jurisprudências, por vezes, 

atribuindo responsabilidades a certas instâncias postas em cena, assim como apresentando os 

conteúdos temáticos de maneira objetiva, para, então, apresentar seu posicionamento acerca 

das questões de Direito tratadas em seu trabalho monográfico. A título de exemplificação, 

considerem-se os últimos parágrafos anteriores às considerações finais do TCC envolvendo a 

temática da “responsabilidade civil minerária”, nos quais o autor retoma um instrumento 
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voltado para recuperação do meio ambiente, a saber, o Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD): 

 

Excerto 25: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados no capítulo final] 
O PRAD, que já teve sua existência discutida anteriormente e volta à tona, pois é de acordo 

com as medidas nele adotadas, previamente, pelo empreendedor, que já se tem criada 

uma responsabilização. Por meio deste dispositivo o explorador minerário reconhece 

formalmente o nexo de causalidade com o dano que irá se efetivar ao se descumprir o plano. 

Desse modo, o Poder Público cria duas formas de recuperação inerentes ao empreendedor 

minerário. Uma prévia, que visa a restauração ambiental a partir do momento de execução da 

atividade, pondo-se em prática o PRAD, e outra posterior, sendo a responsabilização como 

consequência do dano. Portanto, embora as intervenções ao meio ambiente realizadas 

pela mineração não sejam temporariamente consideradas como dano, elas não escapam 

da apreciação da norma ambiental. 

 

 O primeiro e o último trechos destacados em negrito evidenciam o caráter lógico das 

proposições apresentadas, sobretudo pelo fato de a monografia ser um gênero no qual tendem 

a aparecer mais recorrentemente segmentos do discurso teórico. O verbo “ser” (“é”; “não 

sejam”) e “escapar” (“não escapam”), presentes no excerto acima, indiciam uma valoração 

mais objetiva, sendo, portanto, a materialização de uma modalização mais pontual, a saber, 

modalização lógica. Soma-se a isso, a relação estabelecida entre os aspectos deôntico e 

pragmático: o ato de “criar” (“o Poder Público cria...”) é atribuído a essa instância colocada 

em cena (“o Poder Público”), a qual só tem como exercer tal prerrogativa devido à 

previsibilidade positivada na forma da lei, basta se relembrar, por exemplo, do caput do art. 

225 da CF demonstrado anteriormente. Daí a relação entre os aspectos deôntico e pragmático. 

A “recuperação” da área na qual a atividade minerária é realizada é assegurada pelo Poder 

Público (o Poder Público tem o dever de criar as formas de recuperação), mas compete ao 

empreendedor minerário (a ele é atribuída a responsabilidade de) colocar em prática o PRAD 

quando do processo de realização dessa atividade e, ainda, ao término, quando se pode 

averigurar, de fato, se os impactos causados ao meio ambiente se excederam a ponto de serem 

considerados como danos. Do modo como são postas em cena, a estas instâncias são 

atribuídas certas parcelas de responsabilização. Evidentemente, tais atribuições só podem ser 

conferidas a essas intâncias no TCC por elas estarem previstas na lei. 
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 Importa notar aqui o modo como o autor tende a jogar com tais aspectos, os quais são 

articulados de modo a confluirem para aquilo que tanto deseja defender, ao término de seu 

TCC. O trecho iniciado pelo termo “Portanto” utilizado para encerrar seu trabalho, não 

estabelece a mudança de um movimento argumentativo, a exemplo do que foi visto em Adam 

(2008), no entanto, o autor se vale desse termo a fim de reforçar a ideia que pretende 

defender. O autor sabe que “as intervenções ao meio ambiente realizadas pela mineração não 

[são] temporariamente consideradas como dano”, o que, de certa forma, não deixa de 

evidenciar um valor negativo. Mas quer reforçar para seu leitor a ideia de elas nem por isso 

deixarem de ser contempladas pela norma ambiental, demonstrando, assim, a relevância do 

PRAD. Para tanto, o autor chega a se valer de uma estrutura lógico-argumentativa, mais 

precisamente iniciada pelo termo “embora”, a qual antecipa a informação negativa, 

amenizando, assim, o impacto negativo, para, logo em seguida, apresentar uma informação 

positiva, de certo modo, evidenciadora de seu ponto de vista. Percebe-se, assim, que o aspecto 

subjetivo se encontra diluído no trecho demonstrado, o qual evidencia o desejo do autor de 

querer ressaltar a relevância do referido instrumento legal. Isto posto, pode-se dizer que os 

aspectos deôntico e pragmático, que podem servir para embasar as colocações mais lógicas 

assim como o próprio aspecto lógico das proposições são articulados de tal modo que acabam 

culminando em um olhar mais subjetivo, na ideia que o autor quer reforçar e/ou defender. 

 Conforme ele mesmo pontua em outro momento, é impossível realizar a atividade 

minerária sem causar algum tipo de impacto no meio ambiente, o que torna as questões de 

direito minerário algo bastante peculiar, ainda mais quando se pensa que o mineral é um 

recurso não-renovável, mas necessário para toda a sociedade. O autor esclarece ainda que a 

Constituição levou em consideração essa peculiaridade, de modo que a doutrina majoritária 

pondera a questão do dano: considera-se dano quando o prejuízo do impacto é maior que o 

seu benefício. Caso contrário, dificilmente algum investidor se interessaria por realizar a 

atividade minerária. Daí a relevância do PRAD, pois, se por um lado nem todo impacto 

causado no meio ambiente pela atividade minerária pode ser considerado um dano, este, por 

sua vez, não deixa de ser averiguado, em particular com a implementação do referido Plano. É 

justamente isso que o autor quer reforçar e/ou defender: dada a peculiaridade da temática 

abordada envolvendo a atividade minerária, ou seja, da ponderação que se faz quanto ao dano, 

há mecanismos que procuram controlar esse tipo de atividade, de modo que o dano, conforme 

defende o autor, não deixa de ser contemplado pelas normas ambientais. Ou, nos termos do 

autor, quando das considerações finais: 
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Excerto 26: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nas considerações finais] 
[...] Face os impactos advindos da atividade minerária, foram criadas normas próprias, tendo 

em vista suas peculiaridades. A responsabilidade civil nesse caso, só é considerada a partir 

do descumprimento do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, ou de sua má execução, 

não sendo os impactos minerários considerados inicialmente danos. Assim, se verifica que os 

instrumentos criados estão começando a tomar força e tornando-se eficazes, porém, 

precisam de uma maior aplicabilidade por parte dos órgãos públicos. 

 

 Os termos ora destacados em negrito atestam um posicionamento mais diretamente 

orientado pelas coordenadas do mundo objetivo, marcado por meio de modalizações lógicas. 

No entanto, se se considera a totalidade do trecho demonstrado, pode-se perceber que as 

palavras nele contidas também refletem um posicionamento orientado pelas normas e/ou 

aspectos pragmáticos: a responsabilidade civil, por exemplo, só deve ser considerada quando 

do descumprimento do PRAD e isso só se dá pelo fato de estar previsto na lei. 

 Importa destacar também o modo como esses aspectos tendem a confluir para a tomada 

de posição mais subjetiva do autor do TCC, a qual se encontra mais diretamente marcada nas 

duas últimas linhas em que deixa transparecer sua apreciação acerca dos instrumentos 

voltados para conter eventuais danos que a atividade minerária porventura possa gerar no 

meio ambiente, os quais, em sua opinião estão se tornando “eficazes”, muito embora ainda 

seja necessária maior aplicabilidade desses instrumentos por parte das instâncias competentes, 

portanto, legitimadas para esse tipo de ação. O termo “assim”, embora também não evidencie 

uma mudança de movimento argumentativo, é utilizado de tal modo que as proposições 

objetivamente apresentadas são em sua totalidade evidenciadoras do ponto de vista que quer 

defender. 

 Desta feita, o autor desse TCC consegue, objetivamente, ainda que bastante 

influenciado por aspectos sociais (deôntico e/ou pragmático), fazer valer seu ponto de vista. 

Muito embora haja a predominância de termos que indiciam uma valoração mais objetiva, por 

parte do autor, mais pontualmente marcadas por modalizações lógicas, o texto, em sua 

totalidade, assim como a partir de segmentos mais extensos, também não deixa de evidenciar 

um olhar regido pelas normas e/ou aspectos pragmáticos associados ao fazer jurídico, ao que 

tudo indica, para culminar em sua valoração mais subjetiva, a defesa de seu ponto de vista. 

 No mais, o TCC ora analisado, em particular, os trechos exemplificados acima, 

demonstra o uso de uma linguagem acessível, sem indícios de expressões deveras rebuscadas, 
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típicas do juridiquês. Evidentemente, os autores dos TCC ora analisados chegam a se valer de 

expressões jurídicas reconhecíveis por seus interlocutores de primeira instância, ou seja, 

igualmente situados com questões do campo jurídico. Tome-se como exemplo as expressões 

“ultima ratio” e “Parquet” constantes da penúltima linha do Excerto 27 a seguir, retirado do 

TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional. Tais expressões não 

chegam a configurar a prática de juridiquês, correspondendo tão somente a expressões 

técnicas típicas do campo em questão facilmente compreendidas por aqueles que dele façam 

parte e/ou estejam familiarizados com os fenômenos jurídicos. Ressalte-se ainda a prevalência 

do uso de terceira pessoa do discurso nesses TCC, reforçando um caráter impessoal, típico do 

universo jurídico. No primeiro TCC, essa marca pode ser evidenciada por expressões tais 

como “se verifica” e “precisam”, contidas no excerto 26. 

 Os dêiticos utilizados, por sua vez, remetem a instâncias postas em cena, a exemplo do 

que se pode ver no segmento inicial do excerto 25, por meio dos termos “nele” e “deste”, os 

quais se referem ao termo “PRAD”: “O PRAD, que já teve sua existência discutida 

anteriormente e volta à tona, pois é de acordo com as medidas nele adotadas, previamente, 

pelo empreendedor, que já se tem criada uma responsabilização. Por meio deste 

dispositivo...”. No segundo TCC, por sua vez, expressões como “repassando-se”, contida no 

excerto 27, e “propõe-se”, contida no excerto 28, demonstram indícios de impessoalidade. Por 

outro lado, dêiticos, a exemplo de “nossa [jurisprudência]”, contido no excerto 27, 

evidenciam a implicação do autor do texto, posto que se inclui nessa primeira pessoa do 

discurso. Usos como esses, de certa forma, descontroem a ideia de que os textos teóricos são 

imparciais, regidos por uma linguagem exclusivamente impessoal. Os autores, por vezes, 

implicam-se em seus textos e/ou implicam outras instâncias postas em cena na tessitura 

textual. 

 No TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional, as discussões 

envolvendo a “ação civil pública” são igualmente realizadas tendo em vista a defesa do ponto 

de vista do autor. O autor quer defender a “efetividade” desse tipo de ação em casos 

envolvendo o meio ambiente. Uma vez mais, o seu agir tende a se orientar 

predominantemente pelas coordenadas do mundo objetivo, o que, na materialidade textual, é, 

mais precisamente evidenciado, por meio de modalizações lógicas, representadas, no 

segmento a seguir, pelas expressões destacadas em negrito. No entanto, o autor não tem como 

perder de vista os aspectos normativos que fundamentam suas considerações, o que no último 

capítulo chega a ser marcado a partir do contraste da jurisprudência contra e a favor desse tipo 

de ação. Desta feita, o autor retira, por exemplo, da jurisprudência aquilo que deseja destacar 
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ao término de sua discussão, a vertente à qual se filia, aquela que acredita ser a ideia mais 

coerente a ser praticada pelo operador do Direito, para, objetivamente, defender um ponto de 

vista. 

 

Excerto 27: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional [Dos 
aspectos enunciativos consubstanciados no capítulo final] 
Assim, em nossa jurisprudência, ao que pese a maioria dos julgados, já existem decisões 

consubstanciadas na opção do entendimento que defende a interdependência entre as esferas 

de responsabilização, uma vez que é a forma mais conveniente e convincente de aproximar os 

ditames do Direito Ambiental, no que tange à reparação e prevenção do dano, e do Direito 

Penal, no que toca à intervenção mínima, bem como atende a demanda em descongestionar o 

Poder Judiciário, repensando-se o modelo clássico punitivo com a busca por soluções 

consensuais dos conflitos.  

Portanto, conforme os princípios ambientais de prevenção e reparação do dano da forma mais 

célere e efetiva possível, é desnecessária a intervenção do Direito Penal (a ultima ratio em 

matéria de responsabilização), em regra, nos casos de ajuste de conduta, anterior ao 

oferecimento da denúncia, integralmente cumprido pelo compromitente, sem que isso tenha o 

condão de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública no ordenamento 

brasileiro, na medida em que este não afasta a valoração jurídica dos fatos, pelo membro do 

Parquet, bem como se exige a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação 

para seu exercício. 

  

 Assim, é possível perceber no texto tanto a ocorrência de modalizações mais restritas 

marcadas por expressões linguísticas mais pontuais, a exemplo das expressões verbais 

“existem”, “atende” e “é” destacadas que materializam as modalizações lógicas, as quais, por 

sua vez, evidenciam uma valoração mais objetiva, por parte do autor do TCC, portanto, 

orientada pelas coordenadas do mundo objetivo, conforme apresentado em Habermas 

(2012[1981]), e também a ocorrência de outros tipos de valorações, evidenciando outros 

aspectos que não exclusivamente objetivos. Neste caso, tem-se o uso de trechos mais 

extensos, por meio dos quais o autor deixa transparecer uma valoração mais social, 

pragmática e/ou até mesmo mais subjetiva. O termo “desnecessária”, por sinal, evidencia esse 

aspecto subjetivo, podendo ser considerado, portanto, como uma modalização apreciativa. No 

entanto, os aspectos deôntico e pragmático também se encontram diluídos nos excertos 

demonstrados acima. 
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 Ressalte-se que, nessas passagens, o aspecto deôntico, por exemplo, é reforçado pelo 

modo com que o autor retoma certas vozes enunciativas típicas do campo jurídico, a exemplo 

de institutos, mecanismos ou mesmo instrumentos jurídicos, como é o caso do PRAD, 

mencionado nos Excertos 25 e 26, e de outras instâncias, a exemplo de vozes legais, 

doutrinárias ou jurisprudenciais, como se pode ver logo no início do excerto 27 demonstrado 

acima, em que pese o valor conferido aos processos julgados constantes da Jurisprudência. 

 E quando das considerações finais, embora fundamentado na lei (aspecto deôntico) e 

valendo-se de uma orientação mais objetiva, sua apreciação (aspecto subjetivo) encontra-se 

marcada em diferentes passagens do texto. Tome-se como exemplo, o segmento a seguir: 

 

Excerto 28: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional [Dos 
aspectos enunciativos consubstanciados nas considerações finais] 
Foi possível apreender, com base no microssistema de tutela coletiva, que o Código de 

Processo Civil, de natureza eminentemente individualista, deve ter relevância apenas 

residual, quando não incompatível com os direitos coletivos, naquilo que a legislação 

pertinente ao microssistema de tutela coletiva for omisso. 

[...] 

A partir dos resultados alcançados, com análise também da jurisprudência pátria, propõe-se, 

por conseguinte, a extinção da punibilidade do agente, quando o ajustamento de conduta 

seja firmado antes da denúncia criminal. Assim, a existência de um acordo firmado na 

esfera cível ou administrativa com os agentes públicos competentes e que assegure integral 

recuperação do ambiente degradado pode constituir forte argumento para a ausência de 

interesse para instauração de ação penal, podendo, inclusive, o nosso legislador instituir 

legalmente tal premissa, incentivando, assim, a composição amigável dos litígios, 

descongestionando os Tribunais e objetivando a economia, eficiência e celeridade 

processuais, na busca concreta da justiça e da paz social. 

  

 Os trechos em negrito são sintomáticos quanto às relações entre os diferentes aspectos 

valorativos, posto que, além de evidenciarem uma valoração mais objetiva, a exemplo do que 

se pode constatar pelo uso da expressão “pode constituir”, não deixam de evidenciar um olhar 

mais subjetivo, muito embora regido pelas normas e/ou questões de caráter mais pragmático. 

Expressões como “Foi possível apreender, com base no...”, “de natureza eminentemente 

individualista” e “dever ter relevância apenas”, ao mesmo tempo em que evidenciam uma 

orientação fundamentada nos regulamentos validados socialmente, não deixam de 
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transparecer como esses regulamentos são percebidos pelo autor, o que pode ser mais 

diretamente evidenciado por meio dos termos “eminentemente individualista” e “apenas”.  

 Esse aspecto modalizadamente mais subjetivo, encontra-se expresso igualmente por 

meio do verbo “propor”: o autor enuncia sua proposta, aquilo que deseja defender: “a extinção 

da punibilidade do agente, quando o ajustamento de conduta seja firmado antes da denúncia 

criminal”, pontuando ainda a possibilidade de a existência de um acordo constituir-se como 

“forte argumento” para tal extinção. Ao término do fragmento ora demonstrado, o autor chega 

a sugerir ao legislador a instituição de tal premissa, levando-se em consideração o fato de ela 

não estar prevista na forma da lei, uma vez que o ajustamento de conduta ainda não garante a 

referida extinção de punibilidade. 

 Assim, ao mesmo tempo que se vale da modalização pragmática, atribuindo a essa 

instância “nosso legislador” a responsabilidade pela ação expressa no verbo “instituir”, não 

deixa de remarcar seu ponto de vista, com forte teor argumentativo, posto que procura 

convencer o leitor quanto às vantagens dessa institucionalização, as quais podem ser 

facilmente apreendidas pelos usos dos verbos em gerúndio constantes das últimas linhas do 

trecho suprademonstrado. 

 No TCC em interface com o Direito Penal, a defesa de seu ponto de vista é realizada 

não antes de empreender uma discussão envolvendo a “Teoria da Dupla Imputação”. 

Conforme esclarece o autor do TCC: 

 

Excerto 29: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados no capítulo final] 
A dupla imputação, trazida pelo artigo 3o da Lei n. 9.605/98, está ligada à necessidade de 

responsabilizar a pessoa jurídica juntamente com a pessoa física responsável. Ou seja, a 

pessoa jurídica não pode ser incriminada por delito ambiental sozinha, pois, entende-se que a 

pessoa física estará sempre por trás do ato criminoso. 

 

 O que o autor procura problematizar é a possibilidade de se punir a pessoa jurídica, mais 

precisamente, de direito público e, a exemplo do que ocorre no TCC envolvendo a “ação civil 

pública”, seu ponto de vista é depreendido a partir da colação que faz de um conjunto de 

decisões judiciais. Muito embora o autor apresente uma valoração objetiva dos fatos – o que 

pode ser percebido pelo uso das modalizações lógicas evidenciadas no Excerto 30 a seguir, a 

partir de expressões tais como “está uniformizado”, “não é aceita”, “se aceita” – ele não o faz 

senão partindo de uma orientação mais ampla, social, regida pelas normas, pelo que está posto 
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pelas instâncias jurídicas, neste caso, pelo “entendimento uniformizado dos Tribunais 

Superiores” e “do STF”, tendo em vista atingir um objetivo maior, ou seja, o de demonstrar 

seu posicionamento, sua apreciação mais subjetiva, que aqui pode ser traduzida pela vertente 

à qual se filia, cuja concepção deseja defender, a saber, que tende a considerar a 

responsabilização penal do ente coletivo de Direito Público. 

 

Excerto 30: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados no capítulo final] 
[...] 

Antes da decisão do STF, a instauração de ação penal contra a pessoa jurídica, envolvendo a 

prática de crime ambiental, era somente possível quando existia a possibilidade de ser apurada 

também a participação da pessoa física. Caso não houvesse essa possibilidade, o ente coletivo 

nem poderia ser processado.  

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, até então, estava relacionado à 

necessidade de haver a dupla imputação para que a pessoa jurídica fosse responsabilizada 

penalmente.  

No entanto, recentemente a corte superior, acolhendo o entendimento do STF, 

uniformizou o tema tratado.  

[...] 

Ou seja, hoje o entendimento está uniformizado pelos Tribunais Superiores. Entretanto, a 

responsabilização objetiva não é aceita, visto que no direito penal se aceita apenas a 

responsabilidade subjetiva. 

Dois são os pressupostos para a responsabilização penal do ente coletivo: o delito deve ter 

sido realizado pelo representante legal ou contratual do ente ou seu órgão colegiado, e a 

pessoa jurídica deve ter sido beneficiada com a prática do crime. 

 

 Assim, o texto evidencia uma orientação mais objetiva, no entanto, sem deixar de levar 

em consideração aspectos sociais (deôntico e pragmáticos), tendo em vista apresentar seu 

ponto de vista, seu posicionamento mais subjetivo. Isso também se dá por meio de 

movimentos argumentativos. O termo “No entanto”, por exemplo, reorienta o discurso, 

provocando uma mudança em termos de movimento argumentativo: o autor apresenta fatos 

por meio de uma valoração objetiva, porém, consubstanciada em pareceres jurídicos, tendo 

em vista convencer seu leitor quanto ao seu ponto de vista, a da viabilidade da 
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responsabilização penal da Pessoa Jurídica de Direito Público, ainda que isso só seja possível 

por meio de responsabilização subjetiva. 

 Ressalte-se, portanto, o imbricamento de aspectos sociais, objetivos e subjetivos no 

trecho acima. No que diz respeito aos aspectos deôntico e pragmático (ambos desdobramentos 

do aspecto social), há um dever a ser cumprido, mas, ao mesmo tempo, esse dever é posto 

como algo a ser cumprido pelo representante legal da pessoa jurídica, que, no TCC em 

questão, trata-se da pessoa jurídica de direito público. Em outros termos, a essa instância 

posta em cena pelo autor do TCC é atribuída certa responsabilidade, porém, tal 

responsabilidade encontra-se normatizada, prevista em lei. Acresce-se a isto o fato de o autor 

valer-se dessas estratégias enunciativas para encaminhar o discurso para aquilo que pretende 

defender. Seu posicionamento, portanto, vai sendo construído a partir do entendimento dos 

Tribunais Superiores, que o autor apresenta como estando uniformizado. As valorações 

lógicas, por vezes, consubstanciadas nessas relações entre aspectos sociais, são direcionadas 

para a apresentação de sua apreciação mais subjetiva. 

 Nas considerações finais, seu posicionamento fica ainda mais evidente: o autor retoma 

uma série de questões relativas à possibilidade ou não de responsabilização do ente coletivo, 

valendo-se, inclusive da lei. Dada à falta de previsibilidade da lei quanto a essa possibilidade 

ser extensível à pessoa jurídica de direito público, o modo como articula os dados previstos na 

forma da lei vai demarcando a sua visão acerca da temática em questão. Assim, o autor parte 

da lei e, apresentando os fatos, por vezes, por meio de uma valoração mais objetiva 

(“estabeleceu”, “têm adotado”, “é”), vai gradativamente revelando seu posicionamento: 

 

Excerto 31: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nas considerações finais] 
[...] 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de responsabilizar 

penalmente a pessoa jurídica em dois artigos. São os artigos 173, §5o e 225, §3o do texto 

constitucional brasileiro. O primeiro relacionado aos crimes contra a ordem econômica e 

financeira e a economia popular, e o segundo, referente aos crimes ambientais. 

[...] 

Os que defendem a ideia de irresponsabilidade penal da pessoa jurídica baseiam-se no 

entendimento de que a pessoa jurídica não possui vontade nem consciência para a prática de 

seus atos. Além disso, estariam contrariando os princípios da culpabilidade e da personalidade 

da pena. 
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Também foi trazida a discussão sobre a possibilidade de responsabilizar penalmente a 

pessoa jurídica de direito público. Sobre o tema, é importante lembrar que o ordenamento 

brasileiro não fez referência a essa possibilidade de punição. No entanto, é preciso ressaltar 

que as condutas dos entes públicos possuem fins lícitos. Caso o administrador aja com 

desvio de finalidade, somente para este será imputada a responsabilização penal pelos 

crimes ambientais cometidos. [...]. 

Apesar de toda a discussão envolvendo a responsabilização criminal da pessoa jurídica, os 

tribunais têm adotado o entendimento a favor de sua responsabilização, e ainda por 

cima, a tendência estabelecida é de afastamento da Teoria da Dupla Imputação, 

atribuindo a responsabilidade penal apenas ao ente coletivo. 

Se já é difícil estabelecer um acordo sobre a possibilidade de punir penalmente o ente 

coletivo, imagina aceitar a ideia de responsabilizar apenas a pessoa jurídica, excluindo a 

atuação da pessoa física que, no caso, teria agido com o elemento subjetivo próprio para 

a realização da conduta proibida ou violação mandamental. 

Tal entendimento parece ser inconcebível, visto que esta percepção rompe com os dogmas 

do Direito Penal, estabelecendo, apenas, a responsabilização criminal da pessoa física. As 

teorias e estrutura da culpabilidade, elemento do conceito tridimensional do crime que permite 

a atribuição da responsabilidade criminal, basicamente, exigem uma composição de 

compreensão e consciência da ilicitude no momento da ação ou omissão, ambas 

características intelectivas e culturais humanas, enfim, de pessoas físicas. 

 

 Assim, no primeiro trecho destacado em negrito no excerto apresentado acima, a autora 

destaca a prioridade que deva ser dada ao meio ambiente. E, tomando ainda como base o 

entendimento dos tribunais, o questionamento levantado pela autora relacionado às nuances 

envolvidas nessa possibilidade de punição do ente coletivo é reforçado na passagem que se 

inicia com o termo “Se já é difícil estabelecer um acordo sobre a..., imagina aceitar a ideia 

de...”. O termo “imagina”, por sinal, tende a manter o movimento argumentativo, reforçando a 

ideia que discute. Os argumentos apresentados pelo autor nos fragmentos acima, incluindo os 

que se encontram destacados em negrito, parecem soar meio contraditórios, como se tivesse 

defendendo a impossibilidade desse tipo de punição. Ainda mais quando se contrasta tais 

argumentos com a ideia de que a punição penal “despenderia uma verdadeira reconstrução do 

Direito Penal e da sua Teoria do Delito”, conforme se verá no excerto 32 a seguir. 

 Em verdade, a problemática reside no fato de a previsibilidade existente da punição 

criminal não contemplar o ente coletivo de direito público, mas tão somente a pessoa jurídica 
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(ou ente coletivo)85. Ou seja, a CF estabelece a possibilidade de punição da pessoa jurídica, 

mas não deixa marcado em seu texto constitucional se esta pode ser de Direito Público. Se o 

estado é responsável por proteger o meio ambiente, a ideia geral é a de que ele não poderia 

punir a si mesmo. Daí a problemática de instituir a punição da Pessoa Jurídica de Direito 

Público. Acresce-se a isto o fato de a punição da Pessoa Jurídica, quer de Direito Público quer 

de Direito Privado, contrariar, como visto, certos princípios do Direito Penal, posto que, a 

rigor, “a pessoa jurídica não possui vontade nem consciência para a prática de seus atos”, o 

que reforça a ideia de somente uma pessoa natural poder ser culpabilizada penalmente. 

Contudo, o autor quer justamente desconstruir tais entendimentos, ou melhor, valer-se dos 

entendimentos jurisprudenciais e mesmo do que é previsto na CF, para reforçar seu 

posicionamento. Para tanto, o autor vai gradativamente reforçando seu ponto de vista, 

valendo-se de certas expressões, a exemplo do seguinte segmento presente no excerto acima, 

qual seja, “No entanto, é preciso ressaltar que as condutas dos entes públicos possuem fins 

lícitos”. O termo “No entanto” aqui, uma vez mais, confere uma mudança de movimento 

argumentativo, tendo em vista o gradativo reforço de seu ponto de vista que irá culminar nas 

considerações finais, cujos trechos encontram-se transcritos no excerto 32 a seguir: 

 

Excerto 32: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nas considerações finais] 
Nesse palmilhar, percebe-se que a responsabilização criminal do ente coletivo fere princípios 

basilares do Direito Penal, os quais, por muito tempo, foram consagrados pela doutrina. 

Por mais que se evidencie que a pessoa humana tem o direito de usufruir de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme consta no artigo 225, caput da Constituição 

Federal, o Estado deve criar meios que sejam adequados para a responsabilização de 

seus infratores, estabelecendo normas condizentes com o ordenamento jurídico 

brasileiro.  

A aplicação de sanções penais aos entes coletivos não seria necessária, visto que, hoje, é 

possível sancionar a pessoa coletiva na esfera administrativa, concomitante com esfera civil. 

O papel do direito penal, nestes casos, seria muito mais simbólico de que real e efetivo. 

Enfim, as medidas que podemos aplicar às pessoas jurídicas estão amplamente disponíveis 

dentro de outros ramos jurídicos: reparação do dano; interdição ou suspensão de atividades; 

multas; compensações e prestação de serviços à comunidade.  

                                                
85  Em Direito, considera-se a existência de pessoas naturais (físicas) e de pessoas jurídicas (coletivas). Estas 

últimas podem ser tanto de direito público quanto de direito privado. A esse respeito, conferir os títulos I e II 
do Código Civil. 
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É importante destacar que a tutela administrativa é considerada uma possibilidade para 

punir as pessoas jurídicas, sem prejuízo da punição penal das pessoas físicas. Além disso, o 

uso da punição criminal ao ente coletivo despenderia uma verdadeira reconstrução do 

Direito Penal e da sua Teoria do Delito. Enquanto a responsabilização administrativa 

demandaria, talvez, uma reforma pontual, mostrando-se como a melhor escolha em termos 

de adequação e de eficiência. [...]. 

Como visto no decorrer do trabalho, esse entendimento ainda não é unânime. Muitas são as 

divergências encontradas na doutrina, principalmente no que se refere aos princípios basilares 

do Direito Penal e à Teoria do Crime. 

Pode-se chegar à conclusão de que ainda é preciso haver uma adaptação das diretrizes 

clássicas do Direito Penal, principalmente no que se refere à concepção do entendimento de 

culpabilidade, a fim de que haja uma responsabilização penal da pessoa jurídica. Neste 

cenário, o importante também é não perdermos as conquistas históricas de garantias 

individuais conquistadas em favor da cidadania ao longo dos séculos, delimitando a 

utilização deste novo sistema de atribuição de responsabilidade penal sobre o âmbito do 

papel e atuação social dos entes coletivos. 

Por fim, é importante que o Direito Penal estabeleça referências que procurem buscar a 

proteção dos bens jurídicos fundamentais, estabelecendo um projeto mínimo de bem estar 

social para toda a comunidade. No entanto, também se faz necessário que as regularizações 

adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro sejam respeitadas. Nesse sentido, a proteção ao 

bem jurídico deve ser feita de forma coerente, evitando o desacordo com os princípios 

constitucionais e penais estabelecidos pela lei e por parte da doutrina. 

 

 Nessa última seção do TCC, dada à falta de unanimidade de entendimento quanto a essa 

questão envolvendo a possibilidade de punição do ente coletivo de Direito Público, o autor 

sugere que o “Estado deve criar meios que sejam adequados para a responsabilização de seus 

infratores” (evidentemente, incluindo nesse rol, os agentes coletivos de direito público), 

contudo, para que essa responsabilização seja possível, na sua visão, não se deve perder de 

vista “as conquistas históricas de garantias individuais conquistadas em favor da cidadania ao 

longo dos séculos”, conforme se pode depreender do último lance de palavras destacadas em 

negrito contidas no excerto acima. No texto acima, uma vez mais, o autor vale-se de certas 

expressões (“é considerada”, “não é unânime”) para veicular uma valoração mais objetiva dos 

fatos apresentados. Tais expressões, portanto, representam modalizações lógicas. Contudo, o 

autor não deixa de se valer também de certos conhecimentos jurídicos normatizados, 
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articulando, assim, uma valoração mais social, tanto deôntica quanto pragmática, para, em um 

último lance argumentativo, fazer valer seu ponto de vista. 

 No trecho mencionado que se inicia pelo termo “O Estado deve criar...”, por sinal, não 

só o aspecto deôntico, de um dever a ser cumprido, é evidenciado, como também o aspecto 

pragmático, uma vez que o autor coloca essa instância, a do Estado, como sendo responsável 

pelo cumprimento do ato veiculado pela expressão verbal “deve criar”. A menção ao 

ordenamento jurídico, a exemplo da própria Constituição, mais precisamente, no que se refere 

ao caput do art. 225, por sinal, só tende a reforçar o aspecto deôntico. O termo “importante”, 

por sua vez, desde o segmento iniciado por “É importante destacar que...”, passando pelo 

trecho “o importante também é...”, contido na metade do penúltimo parágrafo, até o trecho “é 

importante que” utilizado para finalizar o TCC,  evidencia um olhar mais subjetivo, do autor 

do TCC. Nesse primeiro segmento, por sinal, o uso do termo “Além disso...” chega a manter o 

movimento argumentativo, reforçando o conjunto de ideias nele apresentadas. 

 Em verdade, o autor orienta o leitor tendo em mente atingir um meio termo, ou seja, 

uma solução intermediária, a qual é enfatizada no último parágrafo. Por um lado, a expressão 

“procurem buscar” evidencia uma responsabilização atribuída ao Direito Penal de 

“estabelecer referências para a proteção jurídica dos bens jurídicos fundamentais”. Por outro 

lado, o segmento iniciado pelo termo “No entanto...”, inserido logo em seguida, marca uma 

mudança de movimento argumentativo, ressaltando a necessidade de se fazer valer o respeito 

pelas “regularizações adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro”. Assim, entre o impasse 

de se respeitar certos princípios do Direito Penal e de não deixar de cumprir as previsões 

legais, doutrinárias e/ou jurisprudenciais que tratam da possibilidade de se responsabilizar a 

pessoa jurídica, em particular, a Pessoa Jurídica de Direito Público, o autor finaliza seu 

discurso defendendo a ideia de que tal responsabilização não deva ser alcançada de outro 

modo que não estabelecendo um acordo entre os princípios desses institutos legais. Aqui cabe 

lembrar a teoria do agir comunicativo, no que tange ao Direito enquanto responsável por 

eliminar os dissensos. 

 Ademais, o TCC em questão também evidencia o uso de termos jurídicos sem, no 

entanto, demonstrar a prática de juridiquês. Tome-se como exemplo o termo “Nesse 

palmilhar...” presente no início do excerto 32 demonstrado acima. Esta como outras 

expressões, a exemplo de “Nesse alamiré...”, “Desta feita”, “O estudo em tela”, presentes nos 

TCC jurídicos, não são exatamente termos técnicos, porém, fazem parte do contexto jurídico, 

do vocabulário jurídico, sendo, portanto, facilmente compreendidas por quem lida com os 

fenômenos jurídicos. Muitas dessas expressões, por sinal, são marcadores discursivos, 
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evidenciando, assim, um traço bastante peculiar ao Direito, a saber, a argumentação. Em 

outras passagens, mesmo expressões latinas, a exemplo de “in verbis”, a qual significa “nestes 

termos”, comumente empregada para introduzir trechos da lei ou de outras fontes do Direito, 

não chegam a comprometer o entendimento por parte de quem já é familiarizado ou esteja se 

familiarizando com os termos utilizados neste campo. 

 Com relação aos índices de pessoas, expressões a exemplo de “entende-se”, contida no 

excerto 30, “é preciso ressaltar”, contida no excerto 31, “não perdermos” e “se faz 

necessário”, contidas no excerto 32, demonstram oscilações entre a primeira e a terceira 

pessoas do discurso, revelando certa implicação por parte do autor do TCC de Direito 

Ambiental em interface com o Direito Penal. Ademais, dêiticos, a exemplo de “hoje”, também 

contido no excerto 32, aproximam o leitor dos parâmetros de produção da ação de linguagem, 

portanto, do produtor do texto. No TCC seguinte, essas marcas podem ser evidenciadas pelo 

uso de expressões tais como “Não se pode falar”, “é de se ressaltar que”, “estar-se-á”, 

“destaca-se”, “é de se concluir que”, “reconhece-se”, entre outras, contidas no excerto 33, as 

quais indiciam níveis de impessoalidade. Dêiticos como, por exemplo, “agora”, podem gerar 

quebras momentâneas de distanciamento entre os parâmetros físicos da ação de linguagem do 

produtor do texto e seus leitores em potencial. 

 Nesse TCC em interface com o Direito Tributário as discussões sobre a aplicabilidade 

de tributo em matéria de Direito Ambiental culminam nas seguintes apreciações: 

 

Excerto 33: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nas considerações finais] 
[...] Não se pode falar em vida, sem que haja um meio ambiente com qualidade. 

Dentre os mecanismo[s] possíveis, para essa proteção, disponíveis ao Estado, tem-se os 

tributos, que, no trabalho em tela, especificamente, olhou-se para a taxa de controle e 

fiscalização ambiental.  

Seja na forma ordinária, porém com efeitos extrafiscais, ou na majoritariamente extrafiscal, o 

tributo contribui para a modificação dos comportamentos dos agentes econômicos, que 

[...] prejudicam o meio ambiente.  

[...] 

Restou demonstrado pelo STF, bem como pelos doutrinadores Ives Gandra e Sacha 

Calmon, os quais o Pretório Excelso Tribunal brasileiro adotam os direcionamentos, que a 

TCFA expungiu as inconstitucionalidades contidas em sua antecessora, a taxa de 

fiscalização ambiental, quando, agora, determina qual é a atividade realizada pelo IBAMA, 
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quem são seus sujeitos passivos, além de fazer um escalonamento dos valores, tomando como 

base uma série de critérios, não só a renda bruta anual, mas, também, o potencial de poluição 

e a utilização dos recursos ambientais e o tipo de pessoa.  

[...]  

[...] é de se ressaltar que caso a taxa de controle e fiscalização ambiental seja destinada para 

outro fim, que não seja o que a motivou, estar-se-á diante de um imposto, arrastando-se, 

assim, a mesma à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, sendo 

imperioso um novo processo legislativo, em que se consiga adaptar os objetivos do direito 

ambiental, exteriorizados na exação fiscal, aos preceitos do direito tributário vigente no 

mundo jurídico brasileiro.  

Ainda, destaca-se, mais uma vez, a relevância social da pesquisa realizada, posto que se 

verificou a consonância da cobrança da taxa de controle e fiscalização ambiental com todas as 

disposições legais pátrias, bem como ser um instrumento para a proteção do meio ambiente. 

Além do mais, a relevância jurídico-acadêmica do presente trabalho é notória, uma vez 

que se abordou a problemática ambiental, trazendo ao debate a possibilidade de termos os 

tributos como um aliado na defesa do meio ambiente, notadamente, a taxa de controle e 

fiscalização ambiental. 

[...] 

Face ao exposto, é de se concluir que a cobrança da TCFA, pelo IBAMA, não constitui 

afronta aos princípios constitucionais tributários, aos princípios ambientais e ao CTN, mas, ao 

contrário, confere maior garantia aos direitos e às garantias fundamentais da pessoa humana. 

Entretanto, reconhece-se a necessidade de considerar os investimentos em despoluição, por 

parte dos contribuintes, de modo a assegurar melhor aplicação daquela taxa, por sua vez, é um 

importante instrumento utilizado pelo Estado na proteção do meio ambiente e, 

consequentemente, na manutenção da qualidade de vida.  

 

 A todo instante o autor remarca a relevância da aplicação da TCFA. Em um primeiro 

momento, pontua a sua influência para a “modificação dos comportamentos dos agentes 

econômicos que prejudicam o meio ambiente”. Expressões como “É de ressaltar que” e 

“sendo imperioso”, esta por sinal comumente utilizada no campo jurídico, colocam em 

evidência a influência do campo sobre as escolhas, neste caso, lexicais, do autor do TCC, 

mas, sobretudo, do modo como subjetivamente percebe a problemática em questão. Vale 

ressaltar que o discurso é desenvolvido pautando-se predominantemente nas coordenadas do 

mundo objetivo, evidenciado por meio de modalizações lógicas materializadas em formas 
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linguísticas tais que “contribuiu”, “expungiu”. No entanto, o autor orienta a interpretação do 

leitor de modo que tenha acesso a sua valoração mais subjetiva acerca da temática posta em 

questão. No penúltimo parágrafo do fragmento apresentado acima, o autor enfatiza, ainda, as 

contribuições de sua pesquisa, corroborando, assim, o seu ponto de vista. No último parágrafo 

apresentado, por sua vez, o trecho em negrito evidencia a sua apreciação acerca da TCFA 

“importante instrumento”, mas também a atribuição de responsabilidade do Estado pela 

proteção do meio ambiente quando do uso desse instrumento, tendo em vista o preceito 

constitucional da “manutenção da qualidade de vida”. Nesse caso, tem-se o uso de uma 

modalização pragmática, leia-se: “O Estado utiliza e/ou deve utilizar a TCFA”, cujas vozes 

(do Estado, dos instrumentos de fiscalização, como é o caso da TCFA) também não deixam 

de implicar a influência de aspectos deônticos, a fim de valorar, posteriormente, a relevância 

do referido tributo, no que compete ao Estado, para a fiscalização e, consequentemente, 

proteção do meio ambiente. 

 Como visto, os aspectos sociais (deônticos e pragmáticos) e objetivos (lógicos) tendem 

a se articular de tal forma, por vezes, confluindo para uma valoração mais subjetiva 

(apreciativa), ou para a defesa do ponto de vista do autor do TCC. Isso também se dá quando 

da utilização de certos verbos ao se retomar o discurso de outrem, inclusive da lei, os quais, 

além de servirem para demonstrar esse discurso retomado, podem revelar o modo como o 

autor interpreta ou quer fazer o seu leitor interpretar esse conteúdo citado em seu TCC. 

 Nos TCC envolvendo a “responsabilidade civil minerária” e a “responsabilidade penal 

da pessoa jurídica de direito público”, os autores valem-se do sistema de notas de rodapé, a 

exemplo do que se pode ver no excerto 34 a seguir. Nesse caso, os verbos de citação são 

comumente substituídos por outras expressões (“De acordo com FEIGELSON”), indicando 

que os trechos a elas relacionados foram retomados de outras fontes. Importa destacar que, 

nesse tipo de sistema, a voz do autor pode misturar-se de tal forma com o discurso citado, por 

vezes, impossibilitando afirmar o que é do autor e o que pertence à fonte consultada, a 

exemplo do que ocorre nos excertos 35 e 36, em que a voz do autor do TCC se mistura a dos 

autores Édis Milaré e Paulo de Bessa Antunes, referenciados no corpo do texto. Para tanto, 

seria, por vezes, necessário confrontar o trecho apresentado no TCC com a fonte consultada. 

Em verdade, mesmo nos casos em que os autores fazem uso do sistema autor-data, em 

particular quando o discurso citado é apresentado na forma de citação indireta, torna-se difícil 

verificar se, de fato, o leitor está ou não diante de uma paráfrase. Em todo caso, o 

recomendado é não deixar de fazer uso das aspas quando essa citação, contendo menos de 

quatro linhas, não tiver sido parafraseada. 
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 Conforme prescrito pela ABNT, há dois sistemas de chamada, dos quais os autores 

podem se valer ao elaborarem seus trabalhos acadêmicos: o sistema autor-data e o sistema 

numérico. Neste, a citação tende a ser indicada por um número subescrito que direciona o 

leitor para a lista de referências ao término do trabalho. Já aquele tem sido considerado pela 

comunidade acadêmica em geral como um sistema mais moderno e bastante praticado na 

atualidade, no qual as referências devem constar em seção logo após as considerações finais, 

muito embora o autor também possa se valer, ao longo do trabalho, de notas explicativas, ou 

mesmo de referências, inseridas em notas de rodapé. 

 Por um lado, inserir notas de referências em notas de rodapé pode conferir mais trabalho 

já que estas não poderão deixar de ser apresentadas na lista de referências, ao término do 

trabalho, na seção das referências enquanto um dos elementos pós-textuais do texto. Por outro 

lado, é um modo de antecipar ao leitor dados referentes à obra consultada, despertando a sua 

curiosidade para a leitura da obra indicada ao mesmo tempo em que lhe fornece, justamente, 

por antecipação, os dados referentes a essa obra, sem que o leitor tenha de ir ao fim do texto e 

retornar ao ponto em que se encontrava da leitura, evitando assim, quebra brusca ou 

interrupções no fluxo de sua leitura, o que poderia acabar sendo bastante chato e cansativo 

para o leitor. 

 Aliás, isso vale também para o uso demasiado de anexos e apêndices inseridos ao 

término de certos trabalhos em diferentes campos do conhecimento. Os usos desses elementos 

não são recorrentes nos trabalhos ora analisados, muito embora se saiba que não é incomum 

nesse campo a prática de inserir leis, pareceres, resoluções, decretos, emendas constitucionais 

etc. como anexos em diferentes trabalhos jurídicos, a exemplo do que ocorre nos processos 

legais e mesmo nas monografias jurídicas, a depender da necessidade e/ou preferência dos 

autores, já que, neste caso, há a possibilidade de disponibilizar links de acessos a páginas 

virtuais nas quais tais documentos se encontrem. 

 Mesmo os fragmentos jurisprudenciais tendem a ser inseridos no corpo do texto, 

evitando quebras de leituras, posto que, ao contrário, o leitor teria de ser direcionado a 

verificar textos inseridos no fim do trabalho. No caso em questão, do uso de notas de 

referências, inseridas nas notas de rodapé, os autores, em particular, dos TCC envolvendo 

questões de Direito Ambiental em interface com Direito Civil e Direito Penal, parecem se 

valer desse procedimento como uma estratégia de antecipação de dados, sobretudo para 

marcar as vozes nas quais seu ponto de vista se encontra fundamentado. 

 Neste ponto, importa destacar o modo como o posicionamento enunciativo é realizado 

mesmo nos capítulos em que os autores tecem as considerações mais teóricas ou conceituais 
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da temática abordada em seu TCC. A esse respeito, chama a atenção os posicionamentos 

enunciativos evidenciados nos trechos voltados para a discussão do Direito Ambiental e/ou do 

meio ambiente, inclusive, a partir dos usos verbais ao retomar o discurso de outrem (incluindo 

a lei). 

 No TCC sobre “a responsabilidade civil minerária”, as discussões sobre o Direito 

Ambiental e acerca do meio ambiente são realizadas em capítulos distintos, o que tende a 

reforçar a ideia de que essas escolhas não são feitas aleatoriamente, ou seja, o modo como 

articula os dados tende a confluir para a defesa de seu ponto de vista. Isto se dá da seguinte 

maneira: enquanto a discussão sobre o meio ambiente é atrelada à discussão envolvendo os 

danos ambientais gerados pela atividade minerária, a discussão envolvendo o Direito 

Ambiental é realizada não antes de o autor se posicionar em relação ao Direito Minerário 

poder ou não ser considerado como um ramo específico do Direito: 

 

Excerto 34: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Embora não seja consenso na doutrina a utilização do termo Direito Minerário como um ramo 

específico do Direito, pretendemos fazer esta utilização, visto que, uma vez demonstrada a 

importância dada ao ramo, denota-se o alto índice de controvérsias a ele relacionadas que são 

trazidas ao universo jurídico. 

A especialidade vinda à tona, surge para facilitar o entendimento e as discussões sobre o 

tema e não é nenhuma inovação na doutrina brasileira, tendo em vista que vários países já 

adotaram essa autonomia, como o Canadá, a Austrália, os Estados Unidos, e até nossos 

vizinhos, Chile e Peru. 

De acordo com FEIGELSON22: 
 
Podemos conceituar o Direito Minerário como sendo o complexo de técnicas, regras e instrumentos 
jurídicos sistematizados e informados por princípios correlatos aos fins de regular a exploração 
mineral, harmonizando as dimensões econômicas e ambientais e tornando a atividade sustentável. 
 

Em que pese, seja considerado por nós, como um microssistema jurídico que se correlaciona 

com vários outros direitos (como o Direito Ambiental, o Direito Civil, o Direito 

Administrativo, o Direito Tributário e o Direito Internacional), no Brasil, não há autonomia 

absoluta do Direito Minerário, e muitas das regulamentações implementadas para o Direito 

Ambiental são aproveitadas por ele. 
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Com isso, faz-se necessário apresentarmos uma noção de direito ambiental, como também 

apontarmos as principais normas reguladas por ele e que são aplicadas diretamente à atividade 

minerária. 

[...] 

________________________ 
22 FEIGELSON, Bruno. op. cit., p. 26 

 

 Diferentemente de outros autores que tendem a tratar das questões de Direito Ambiental 

e do meio ambiente em uma mesma seção, o autor deste TCC decide discuti-las em seções 

distintas, em um primeiro momento, procurando defender a possibilidade de o Direito 

Minerário ser visto como um ramo específico do Direito (mas, na impossibilidade, continua 

sendo tratado no âmbito do Direito Ambiental), para, em outro momento, discutir as questões 

relativas ao meio ambiente atrelando-as ao foco de sua discussão, ou seja, os danos causados 

ao meio ambiente. Assim o faz, para, em um lance final, expor a sua defesa, no último 

capítulo assim como nas considerações finais do TCC (Rever Excertos 25 e 26). 

 No fragmento acima, muito embora o autor se fundamente no conhecimento doutrinário 

(a referência a FEIGELSON evidencia isso) e não deixe de levar em consideração o fato de o 

Direito Minerário se valer das “regulamentações implementadas pelo Direito Ambiental”, 

termos como “pretendemos fazer...”, “para facilitar” e “[não é] nenhuma inovação” só tendem 

a reforçar o seu posicionamento, tendo em vista convercer o leitor da possibilidade de o 

Direito Minerário poder ser considerado como um ramo autônomo do Direito. Ademais, à 

semelhança do que foi demonstrado na seção das metodologias, em particular, ao se analisar o 

TCC em interface com o Direito Tributário, o autor desse TCC envolvendo a 

“responsabilidade civil minerária” vale-se do Art. 225 da CF/88 assim como da doutrina para 

discutir o conceito de Direito Ambiental. A este respeito doutrinário, cabe demonstrar 

também os seguintes trechos: 

 

Excerto 35: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Assevera Édis Milaré25 que a Constituição de 1988 pode muito bem ser denominada 

“verde”, observando-se o grande destaque dado à proteção do meio ambiente. Para ratificar 

tal entendimento, basta verificar que o Direito Ambiental não está presente apenas no 

Capítulo VI no transcorrer do texto constitucional. 
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Dentro desse contexto, o direito ambiental se insere no âmbito econômico. Um dos 

princípios basilares da ordem econômica brasileira é o princípio da defesa do meio 

ambiente, que ratifica o importante avanço constitucional, pois, de um lado há o 

estabelecimento da livre iniciativa, e, por outro lado, há uma limitação imposta a ela. 

 

 No trecho acima, a referência a Édis Milaré e ao texto constitucional revelam a 

influência do campo no discurso do autor do TCC. Aliás, as leis, as doutrinas e/ou as 

jurisprudências costumam servir tanto para fundamentar o discurso dos autores desses TCC 

como também podem ser utilizados como corpus de análise. Tome-se como exemplo as 

jurisprudências analisadas pelo autor do TCC de Direito Ambiental em interface com o 

Direito Tributário (Rever Excerto 23), as quais são analisadas no último capítulo, a fim de dar 

substância ao posicionamento que irá tomar quando das considerações finais de sua 

monografia jurídica. 

 Já em relação ao conceito do meio ambiente, abordado no TCC de Direito Ambiental 

em interface com o Direito Civil, convém realizar a seguinte demonstração: 

 

Excerto 36: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
A dificuldade vivenciada pela doutrina para se chegar a uma definição de dano ambiental é 

detectada em razão da própria Constituição não definir uma noção técnico-jurídica de meio 

Ambiente, que é tido como um sujeito aberto a ser preenchido casuisticamente, segundo Édis 

Milaré37 

Paulo de Bessa Antunes38, demonstra que a Lei 6.938/81 indica como Meio Ambiente o 

conjunto de definições (sic), leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Observa, no entanto, 

uma grande abstração na conceituação de Meio Ambiente por parte da legislação. 

  

 Conforme demonstrado no excerto acima, o conceito de meio ambiente é apresentado 

de modo a pontuar a dificuldade que se tem em definir o conceito de dano ambiental, questão-

chave abordada nesse TCC. Fundamentando-se na doutrina, o autor evidencia seu 

posicionamento acerca do conceito de meio ambiente, o qual é marcada pelo autor como 

tendo sido caracterizada com “grande abstração”. A decisão de o autor discutir estes conceitos 

e o de Direito Ambiental e Direito Minerário em seções distintas parece mesmo ter sido feita 

estrategicamente. No primeiro momento, a articulação entre estes conceitos se dá por querer 
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defender a ideia de o Direito Minerário poder ser considerado um ramo específico do Direito, 

assim como o é o próprio Direito Ambiental. Evidentemente, o faz, ancorando-se em outras 

fontes do Direito. Já neste segundo momento, a articulação que faz entre os conceitos se dá 

tendo em vista reforçar que as eventuais lacunas no conceito de dano ambiental não são 

aleatórias; são corolárias de certas limitações do próprio conceito de meio ambiente. 

Articulações semelhantes também podem ser conferidas quando da discussão sobre os 

princípios de prevenção e precaução do Direito Ambiental. 

 Diferentemente do que ocorre nos outros três TCC, o autor deste TCC de Direito 

Ambiental em interface com o Direito Civil chega a abordar também esses princípios em 

seção distinta daquela em que se discute o Direito Ambiental. Tais princípios são tratados no 

último capítulo (nos demais TCC tendem a ser tratados em capítulo iniciais, em particular, 

naquele em que o conceito de Direito Ambiental é abordado), no qual as reflexões culminam 

na defesa de seu ponto de vista acerca da temática abordada em seu TCC e, embora se valha 

das preleções doutrinárias, o trecho contido no excerto 37 a seguir não só evidencia a 

habilidade do autor desse TCC em dizer com suas próprias palavras o que o doutrinador 

referenciado diz sobre os princípios supracitados, como também a escolha que faz, o seu 

posicionamento perante tantas outras possibilidades de escolhas conceituais relativas a esses 

princípios. O termo “Preferimos nos expressar de acordo com...”, ao mesmo tempo que 

evidencia a influência do campo em seu discurso (neste caso atravessado pelas vozes 

doutrinárias), também revela a concepção à qual se filia. O trecho iniciado pelo termo “Ou 

seja”, por sinal, reforça a voz do autor, o qual se “coloca” no texto, apresentando uma 

releitura de tais princípios. 

 

Excerto 37: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Civil [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Os vocábulos prevenção e precaução possuem uma interligação tão forte, que alguns juristas 

chegam a confundi-los. Preferimos nos expressar de acordo com Édis Milaré47, que 

diferencia os dois termos, adotados como princípios do Direito Ambiental, de maneira 

sintética “a prevenção trata de riscos ou impactos já conhecidos pela ciência, ao passo que a 

precaução se destina a gerir riscos ou impactos desconhecidos”. Ou seja, a prevenção trabalha 

com o risco certo, o perigo concreto, e a precaução com risco incerto, o perigo abstrato. 

   

 No TCC envolvendo a “ação civil pública”, muito embora o conceito de meio ambiente 

seja apresentado logo no primeiro capítulo, ao se discutir as ações coletivas, essa apresentação 
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é realizada en passant, valendo-se do Art. 225 da CF/88. É nesse mesmo capítulo que o autor 

apresenta os dois princípios já apontados do Direito Ambiental: 

 

Excerto 38: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional [Dos 
aspectos enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Como corolários do direito ambiental estão os princípios da precaução e prevenção. O 

objetivo de tais princípios se configura na antecipação dos diversos danos em que o meio 

ambiente possa sofrer, tendo em vista a dificuldade do retorno, em caso de inobservância dos 

ditames legais, ao status quo ante. 

 

 O conceito de meio ambiente é, então, mais amplamente apresentado quando da 

discussão da efetividade da ação coletiva, portanto, no último capítulo. O que se percebe é 

que tal conceito é nesse capítulo apresentado de modo a culminar na defesa de seu ponto de 

vista, defesa esta apresentada aos poucos ao longo e, sobretudo, após a confrontação dos 

argumentos jurisprudenciais favoráveis ou contrários à temática em questão. Apoiando-se na 

doutrina, o autor apresenta um “conceito ampliativo de meio ambiente”; sua filiação é 

facilmente apreendida pelos termos destacados em negrito: 

 

Excerto 39: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Constitucional [Dos 
aspectos enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Ressalta-se que embora o meio ambiente seja constituído por aspectos (natural, cultural, 

artificial e do trabalho), este é unitário. Somente a partir desta premissa de unidade é que o 

meio ambiente poderá ser protegido de maneira eficaz, necessitando de um planejamento 

de proteção global, e compreendido como um direito fundamental à pessoa (MUKAI; 2007, 

passim). 

 

 Nesse TCC, assim como no TCC envolvendo questões tributárias, o autor se vale do 

sistema autor-data. Conforme sinalizado, mesmo nesses casos e, mais especificamente, de 

usos de citações indiretas, quando o autor chega a dizer com suas próprias palavras o que o 

autor retomado disse, parece ser difícil estabelecer uma delimitação entre o que seja do autor 

do TCC e o que seja do autor consultado. 

 É claro que a ideia apresentada, uma vez referenciada, passa a ser demonstrada como 

sendo pertencente a outra pessoa, e isso já garante o que comumente se chama na Academia 

por “honestidade intelectual”. Contudo, é evidente que mesmo a ideia não sendo pertencente 
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ao autor do TCC, pelo simples fato de não estar mais em seu contexto original, não deixa de 

conferir certo grau de elaboração, servindo, assim, aos propósitos do autor do TCC. 

 Portanto, ainda que a discussão envolvendo o conceito de meio ambiente tenha partido 

da doutrina, dos textos legais e/ou jurisprudenciais, dentre tantas conceitualizações, o conceito 

apresentado pelo autor do TCC não deixa de envolver certo posicionamento, o modo como 

percebe o meio ambiente, como se posiciona diante de diferentes concepções acerca dessa 

temática. E mais interessante ainda é o fato de essa escolha poder ser relacionada à ideia mais 

ampla que pretende defender: o conceito ampliado do meio ambiente favorece seu 

posicionamento a favor da ação civil pública em questões envolvendo o meio ambiente. 

 No TCC em interface com o Direito Penal, as questões conceituais envolvendo o meio 

ambiente, o Direito Ambiental assim como os dois grandes princípios a este direito 

relacionados são todas abordadas no segundo capítulo (o primeiro capítulo teórico, já que o 

capítulo que o precede é tratado como capítulo introdutório). Esses princípios, por sinal, se 

comparados ao que ocorre nos dois TCC anteriores (de Direito Ambiental em interface com o 

Direito Civil e Constitucional), ganham relevo, uma vez que são abordados no capítulo em 

subtópicos especificamente reservados para a sua discussão. Com relação ao conceito de meio 

ambiente, percebe-se a prevalência do aspecto deôntico, uma vez que a voz dos doutrinadores 

assim como da CF parecem ecoar com mais força no discurso do autor do TCC. É o que se 

pode depreender dos trechos destacados em negrito contidos no excerto 40 a seguir: 

 

Excerto 40: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Pode-se afirmar que, o conceito dado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988, como afirma Celso Antonio Pacheco 

Fiorillo1, já que a Carta Magna buscou tutelar não apenas o meio ambiente natural, mas 

também o cultural, o artificial e o do trabalho.  

O ilustre doutrinador José Afonso da Silva afirma que a expressão meio ambiente tem um 

sentido mais rico do que apenas a palavra ambiente, onde esta está relacionada ao conjunto de 

elementos, enquanto meio ambiente se caracteriza pela interação desses elementos. Nas 

palavras do autor: 

 
O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a natureza original e 
artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a 
flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico2.  
 

Nesse sentido, o meio ambiente seria a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais 
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e culturais, onde a vida se desenvolveria com equilíbrio.  

Foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que a expressão “meio 

ambiente” se consolidou no seu significado mais amplo, tendo em vista os diversos 

dispositivos a que faz referência, conforme se observa em seu Capítulo VI do Título VIII.  

Percebe-se que, a definição de meio ambiente é ampla, e segundo Fiorillo3, o legislador 

optou por trazer um conceito jurídico indeterminado com o intuito de criar um espaço positivo 

de incidência da norma.  

 

 Insta ressaltar a relação estabelecida pelo autor do TCC entre o conceito de meio 

ambiente e o aspecto penal, dada a sua relevância, tendo em vista o ponto de vista que o autor 

pretende defender em seu TCC; o termo “é importante destacar” utilizado pelo autor, orienta o 

leitor quanto à sua apreciação e/ou como deva ser considerado o assunto em questão: 

 

Excerto 41: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, tema do presente trabalho, é 

importante destacar que, a participação das empresas, nas degradações ambientais, 

ganha destaque, principalmente, com a ideia de concentração econômica, que levou à 

realização de desmatamentos para a expansão agrícola e exploração da madeira, além das 

queimadas, das contaminações de rios e oceanos, emissão de poluentes pelas próprias 

indústrias, entre outras ações.  

 

 Com relação ao conceito de Direito Ambiental, insta ressaltar o quanto a prática de 

certos comportamentos nocivos ao meio ambiente repercutiu socialmente e, portanto, na 

conformação das leis voltadas para o seu regramento. O autor faz uso da doutrina, mas sua 

escolha tem em vista chamar a atenção do leitor para a referida repercussão. É o que se pode 

constatar no trecho destacado em negrito, contido no excerto 42 a seguir: 

 

Excerto 42: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
O professor Talden Farias define o Direito Ambiental como sendo: “o ramo da Ciência 

Jurídica que disciplina as atividades humanas efetiva ou potencialmente causadoras de 

impacto sobre o meio ambiente, com o intuito de defendê-lo, melhorá-lo e de preservá-lo para 

as gerações presentes e futuras”5. 

[...] 
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O Direito Ambiental tem como base a própria vida humana, a qual precisa dos recursos 

ambientais para a sua perpetuação. No entanto, o uso excessivo desses recursos, o aumento 

da poluição e o crescimento desordenado da economia, assim como afirma Paulo de 

Bessa Antunes7, trouxeram repercussões no mundo normativo do dever ser, refletindo-se 

na norma, que foi criada com a intenção de apresentar novas regras para dar um melhor 

tratamento ao fenômeno da deterioração do meio ambiente.  

 

 Já em relação aos princípios fundamentais do Direito Ambiental, chama a atenção a 

prevalência que o autor dá ao princípio da prevenção, considerando-o como um “preceito 

fundamental”, e a relação que o autor estabelece entre esse princípio e o conceito de dano, o 

que confere ainda mais força ao seu discurso, levando-se em consideração o fato de seu TCC 

envolver predominantemente questões relativas aos danos ambientais. A esse respeito, cabe 

verificar o seguinte trecho contido no excerto 43 a seguir, em especial, o segmento destacado 

em negrito: 

 

Excerto 43: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Penal [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Pela precaução, se reforça a ideia de que, em regra, as agressões ao ambiente, uma vez 

consumadas, são normalmente de difícil reparação e pressupõe uma conduta genérica in dubio 

pro ambiente. Pode-se dizer que a precaução trabalha com o risco incerto. 

[...] 

O princípio da prevenção está umbilicalmente ligado ao da precaução. Ambos são 

instrumentos da justiça ambiental e do Direito Ambiental. O que os distingue é a avaliação do 

risco do meio ambiente, pois este supõe riscos já conhecidos, por terem ocorrido 

anteriormente ou porque foram previamente identificados. 

Ressalta-se que a prevenção possui suma importância na área ambiental, sendo 

considerado um preceito fundamental, pois, os danos sofridos pelo ambiente, na grande 

maioria das vezes, são irreparáveis e irreversíveis. 

 

 No TCC envolvendo questões tributárias, as reflexões envolvendo o Direito Ambiental, 

seus princípios e o meio ambiente são tecidas no segundo capítulo (primeiro capítulo teórico). 

O autor do TCC também embasa seu discurso no discurso de outrem, mas demonstra 

preocupação por “traduzir” o que retoma de outra fonte. Por um lado, essa atitude evidencia 

uma preocupação dogmática, voltada para o fazer saber, mas, sobretudo, para o saber fazer. 
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Em outros termos, o autor não se preocupa tão somente em abordar o conhecimento, mas 

demonstrar como tal conhecimento deva ser aplicado quando da prática jurídica. Por outro 

lado, a síntese que apresenta de ideias retomadas indica um movimento zetético, reflexivo, 

que vai ao encontro do que comumente se espera de um pesquisador. 

 Não é só de rebuscamentos que a pesquisa vive; por vezes, ela também se faz de 

sínteses. A capacidade de síntese é, inclusive, por vezes, conferida nos resumos acadêmicos, 

portas-de-entrada para se acessar o conhecimento fruto de uma pesquisa materializada na 

escrita acadêmica. No referido capítulo, o poder de síntese do autor pode ser evidenciado, 

mais precisamente, a partir do trecho destacado em negrito, contido no excerto 44 a seguir: 

 

Excerto 44: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Segundo Milaré (2009, p. 815), o Direito Ambiental pode ser considerado  

 

como o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta 
ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua 
sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.  
 

De maneira mais simples, pode-se conceituar o Direito Ambiental como uma ciência 

instituidora de mecanismos capazes de conduzir as influências dos seres humanos no meio 

ambiente.  

 

 O autor chega a discorrer sobre as diferentes fases da evolução do Direito Ambiental, 

destacando a prevalência da terceira fase, a saber, a fase holística. Seu posicionamento a 

respeito dessa fase é percebido inclusive pela forma contrastiva com que apresenta esta em 

relação as outras fases, o que reforça a ideia de que não importa tão somente citar autores 

renomados que tratam de determinada temática, mas, sobretudo, como articular esses 

preceitos, a fim de favorecerem, e não concorrerem, para o que se pretende defender, ao 

término do trabalho. O referido contraste pode ser percebido mais pontualmente a partir do 

termo “Não”, contido no excerto 45 a seguir: 

 

Excerto 45: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Por fim, a terceira fase é a holística, que é a atual, a qual compreende o meio ambiente como 

uma unidade, um todo integrado. Não o fragmentando, por entender que este é 

interdependente. 
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 No trecho a seguir, o autor pontua o impacto da Constituição ao tratar dessa matéria 

envolvendo o meio ambiente. Ressalte-se o modo como a utilização do verbo “dedicar” 

atribui à CF/88, e não a outra instância qualquer, a responsabilização pelo destaque conferido 

ao meio ambiente, enquanto principal fonte de juridicização do meio ambiente, o que ganha 

ainda mais força com o esclarecimento realizado logo em seguida, a partir do termo “Convém 

ressaltar que”. Essas expressões contidas no excerto 46 evidenciam uma vez mais o modo 

como o autor relaciona dados objetivamente, valendo-se de aspectos sociais (deônticos e/ou 

pragmáticos), para, então, evidenciar seu posicionamento ou concepção à qual se filia: 

 

Excerto 46: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
[...] Todavia, o principal marco jurídico para o meio ambiente foi a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que dedicou o art. 225 àquele 

[...]. 

Convém ressaltar que antes da CRFB/88 “nem mesmo uma vez foi empregada a expressão 

meio ambiente, dando a revelar total inadvertência, ou, até, despreocupação com o próprio 

espaço em que vivemos”, segundo Milaré (2009, p.151). 

 

 Sabe-se que os textos infraconstitucionais se subordinam ao texto constitucional. No 

trecho seguinte, o autor chama a atenção para o fato de a Carta Magna “não ter conceituado 

diretamente o que seria meio ambiente”. Contudo, estrategicamente, essa articulação é feita 

tendo em vista pontuar o caráter abrangente do conceito jurídico conferido ao meio ambiente, 

por abrigar contribuições de diferentes fontes (lei infraconstitucional, doutrina, 

jurisprudência), o que vai ao encontro da visão defendida pelo autor por esse aspecto mais 

abrangente também estar presente na ideia de aplicação da TCFA e de este tributo, portanto, 

não conferir preceito de inconstitucionalidade, dada à sua contribuição enquanto meio de 

proteção ao meio ambiente. O trecho que se inicia pelo termo “Nesse sentido...” evidencia a 

concepção à qual o autor se filia: 

 

Excerto 47: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
A conceituação inerente ao termo em voga também fora fornecida pela legislação, a Lei no 

6.938/81, em seu art. 3o, que certificou o meio ambiente como um “conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas.”  



282 
 

Observa-se que a legislação supracitada trouxe a definição de meio ambiente como sendo a 

natureza. Contudo, a doutrina amplia tal conceito. Nesse sentido, o fato da CRFB/88 não ter 

conceituado diretamente o que seria meio ambiente, dá a esse um conceito jurídico 

único, uma vez que acaba sendo formado por diversas fontes, quais sejam, pela 

Constituição Brasileira, pela legislação brasileira, pela jurisprudência e pela doutrina, 

conferindo-lhe, assim, um caráter mais abrangente, o qual se filia o presente trabalho. 

 

 Os princípios do Direito Ambiental, por sua vez, são largamente discutidos nesse TCC, 

de modo que os princípios de prevenção e precaução, remarcados nos outros TCC, são 

inseridos como parte de um rol de oito princípios. Como se pode verificar nos trechos 

destacados em negrito no início do excerto 48, o autor vale-se, sobretudo, do conceito do 

princípio de prevenção para ressaltar o que pretende defender, a saber, a relevância da TCFA 

enquanto instrumento associado à proteção do meio ambiente: 

 

Excerto 48: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
e) Princípio da prevenção e da precaução  

Os dois princípios são basilares para o Direito Ambiental, uma vez que demonstram a 

seriedade que deve ser dada às medidas que possam precaver um dano irreparável e grave ao 

meio ambiente.  

O princípio da prevenção diz respeito à adoção de políticas públicas de defesa dos recursos 

naturais para, de maneira prévia, serem aplicadas aos impactos ambientais já conhecidos ou 

que se possa conhecer, a fim de evitar agressões ao meio ambiente.  

Com base nesse, pode-se ensejar a cobrança de taxas pelo exercício do poder de polícia, 

ser solicitado o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental, esse, por sua vez, 

encontra-se previsto no § 1o, do art. 225, da CRFB/88.  

Ademais, cumpre salientar que a prevenção dos danos não significa a eliminação, em 

totalidade, de todos esses. Todavia, face ao pouco valor de uma simplória reparação, que 

quando provável é duvidosa, além de ser demasiadamente cara, a prevenção é a melhor saída, 

ou até mesmo a única.  

O presente princípio também pode ser extraído da Declaração Universal sobre o Meio 

Ambiente, de 1972, bem como da Declaração do Rio-92, nos princípios 611 e 1712, 

respectivamente. 

O princípio da precaução, comumente confundido com o seu antecessor, qual seja, o da 
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prevenção, constitui uma vedação à intervenção ao meio ambiente quando não há certeza 

das alterações ocasionadas pela exploração do meio ambiente ou quando houver ameaça 

de danos sérios ou irreparáveis.  

Isso significa que o presente princípio será invocado caso a informação cientifica (sic) não 

seja suficiente, conclusa, clara, dotada de certeza e haja indícios de que os prováveis 

impactos sobre o meio ambiente e todos os seres vivos possam ser potencialmente 

arriscados e conflitantes com o grau de proteção indicado.  

  

 Ao término do trecho demonstrado acima, o autor chega a esclarecer habilmente a 

distinção entre os dois princípios mencionados. Destaca ainda a fundamentalidade do direito 

ao meio ambiente sadio, uma vez que, nos termos do próprio autor, quando da discussão 

desses princípios do Direito Ambiental, “o meio ambiente sadio é um requisito sine qua non 

para que haja vida, não só para a pessoa humana”. Esse como tantos outros argumentos vão 

dando corpo e substância ao discurso do autor, a fim de convencer seu leitor acerca de suas 

valorações sobre a temática em questão. O referido destaque é realizado, inclusive, por meio 

de um questionamento: 

 
Excerto 49: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
A elevação do direito ao meio ambiente sadio, à qualidade de direito humano fundamental, 

deu-se, verdadeiramente, por este ser um alargamento do direito à vida, ser imprescindível à 

dignidade da pessoa humana. Se não há condições mínimas para a vida, como assegurar os 

demais direitos?  

A consagração da fundamentalidade do presente direito ocorreu, em primeiro momento, no 

princípio 1, da Declaração da Conferência de ONU no Ambiente Humano (1972), ao 

assegurar:  

 
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida 
adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de 
bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 
presentes e futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a 
segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação 
estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas.  
 

Após isso, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 225, caput, 

também fez o mesmo. E o fato de o direito ao meio ambiente não está entre os elencados 

no art. 5o, da Carta Maior, não diminui sua importância. Ademais, a Rio-92 e a Carta da 
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Terra de 1997 reafirmaram tal direito, respectivamente, nos seus princípios 119 e 420. 

 

 Ao término do fragmento demonstrado acima, o autor reforça a ideia de 

fundamentalidade do direito ao meio ambiente: embora não tenha sido previsto no Art. 5o da 

Carta Magna, sua fundamentalidade não deixa de ser evidenciada no texto constitucional; o 

conteúdo expresso no Art. 225 é um exemplo disso, uma vez que sua defesa e preservação 

deve ser realizada em função das presentes e futuras gerações. E, conforme arrazoa o autor, a 

partir de julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal: 

 

Excerto 50: TCC de Direito Ambiental em interface com o Direito Tributário [Dos aspectos 
enunciativos consubstanciados nos capítulos teóricos] 
Não restam dúvidas de que direito ao meio ambiente sadio pertence aos direitos 

fundamentais de terceira geração86, revestido de um caráter comunitário, além de ser o bem 

do povo mais importante, já que sem ele não há vida. 

  

 Como se pode depreender a partir dos excertos acima, o autor desenvolve uma acurada 

reflexão envolvendo as questões ambientais, tendo em vista as discussões subsequentes 

envolvendo o tributo e a sua aplicabilidade em matéria de Direito Ambiental. Essas 

considerações, por conseguinte, servem de base, de preparação, apresentadas na forma de um 

continuum até que, em um lance final, culminem na defesa do ponto de vista do autor quanto 

à constitucionalidade e à relevância da aplicação da TCFA como meio de proteção do meio 

ambiente. 

 Como visto o campo jurídico tende a influenciar a escrita acadêmica, por vezes, 

evidenciada a partir das orientações voltadas para a elaboração das monografias jurídicas, do 

aspecto interdisciplinar inerente a este campo e ainda dos aspectos metodológicos que 

orientam as ações de pesquisa materializadas nos TCC. Por outro lado, os posicionamentos 

enunciativos acerca dos conteúdos temáticos abordados nesse trabalho acadêmico 

demonstram, pelo modo com que os estudantes chegam a articular diferentes valorações 

                                                
86  [...] Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que compreendem as liberdades 

clássicas, negativas ou formais - realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos 
econômicos, sociais e culturais) - que se identifica com as liberdades positivas, reais ou concretas - acentuam 
o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva 
atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem 
um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade. 
[...]. [MS 22164/SP, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 30 out. 1995, DJ 17 nov. 
1995 PP-39206 Ement Vol-01809-05 PP-01155] (MACIEL, 2015, p. 28). 
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(sociais – ontológicas e/ou pragmáticas, objetivas e subjetivas), um espaço inegável de 

movimentos argumentativos que influem para a mudança/transformação desse mesmo campo 

no qual esses estudantes se encontram inseridos, afinal, “a escrita não é apenas outro 

aspecto do que ocorre nas áreas do conhecimento, ela é vista como produzindo essas 

áreas” (HYLAND, 2013[2000], p. 3, grifos nossos; tradução livre nossa)87. 

 Em outros termos, a despeito da influência que o campo jurídico tende a exercer na 

escrita que dele emerge, os TCC de Direito em nível de graduação contribuem para o 

desenvolvimento do conhecimento neste campo, ou seja, embora essa escrita reverbere os 

posicionamentos favoráveis e/ou contrários às temáticas elegidas para discussão, as 

articulações realizadas pelos estudantes em seus TCC assim como os posicionamentos que 

chegam a realizar diante desse capital simbólico já constituído tendem a influir na ampliação 

do saber desenvolvido no campo em questão, sobretudo, pela possibilidade de reorientação 

das ações de outros estudantes que ainda não chegaram a elaborar seu TCC, confirmando, 

assim, a peculiaridade do fazer científico no campo jurídico: a de um saber que não perde de 

vista o seu caráter prático, o qual não se limita a um fazer saber, mas que se volta 

essencialmente a um saber fazer. Em um tal contexto, o letramento científico adquire 

relevância capital, uma vez que pode influir positivamente no desenvolvimento do letramento 

acadêmico como um todo e, mais especificamente, do letramento jurídico, incidindo, assim, 

na prática jurídica. 

 Ademais, importa ressaltar que o modo como os autores se posicionam na escrita 

acadêmica tem a ver também com o seu estilo. Daí a relevância de prestar atenção aos 

aspectos linguísticos, em particular, relacionados à linguagem jurídica, ao português jurídico 

e/ou ao juridiquês, conforme foi ilustrado em outras passagens deste capítulo analítico. De 

quando em vez, os autores dos TCC analisados valeram-se de expressões típicas da linguagem 

jurídica, a exemplo de expressões em latim e outras que tais. Demonstrou-se em outro 

momento a relação entre essas expressões e o juridiquês. Contudo, nesses TCC as expressões 

utilizadas não chegam a conferir dificuldades ao leitor a ponto de prejudicar o entendimento 

do conteúdo temático. Certos termos independentemente de serem provenientes de outra 

língua são parte integrante do vocabulário técnico e/ou jurídico, muitos dos quais chegaram a 

ser retomados pelos autores desses TCC. Certamente, é o rebuscamento ou uso excessivo 

desses termos que pode conferir obstáculos indesejáveis para a compreensão do texto. É, por 

conseguinte, uma maneira de modalizar o texto que tem relação com o campo de atuação, 

                                                
87  “[...] writing is not just another aspect of what goes on in the disciplines, it is seen as producing them” 

(HYLAND, 2013[2000], p. 3, grifos nossos). 
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neste caso, o campo jurídico, uma vez que as escolhas do autor podem tornar o conteúdo que 

aborda em seu trabalho menos ou mais acessíveis, compreensíveis para o seu leitor. Por fim, 

ressalte-se o impacto que o Português Jurídico pode ter nos estudos jurídicos, uma vez que 

pode conferir relevante contribuição no desenvolvimento da habilidade de escrita, dos 

letramentos acadêmico, científico e jurídico. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao ingressar na universidade, ainda que já tenha bem desenvolvidas as habilidades de 

leitura e de escrita, o aluno se depara com um novo contexto e, portanto, com novas demandas 

e práticas sociais de usos dessas habilidades. Nesse contexto acadêmico, surgem outras 

necessidades, a exemplo de se fazer valer o conhecimento produzido em seu campo de 

atuação, disseminando-o, particularmente, por meio da escrita. Daí a necessidade de se 

desenvolver o letramento científico, sendo a participação em grupos de pesquisa uma 

oportunidade que tende a ampliar o desenvolvimento dessas habilidades comumente 

requeridas a pesquisadores. A questão é que nem todos os estudantes, por razões, às vezes, 

profissionais, por já estarem inseridos no mercado de trabalho e, portanto, não terem tempo, 

ou até mesmo pelo número reduzido de vagas em projetos de pesquisa, conseguem 

desenvolver seu letramento científico, nesta tese percebido como um dos processos previstos 

constantes do próprio letramento acadêmico, muito embora, em uma perspectiva mais ampla, 

o letramento científico não se restrinja aos muros universitários. Isso pode ser ainda mais 

problemático quando se pensa acerca do estudante que só chega a ter contato com a pesquisa 

já no fim do curso quando da elaboração de seu trabalho de conclusão de curso (TCC). Desta 

feita, certo número de pesquisadores tem-se dedicado ao estudo dos gêneros textuais assim 

como das práticas sociais das quais esses textos emergem, a fim de torná-los mais facilmente 

apreensíveis, mesmo por parte daqueles estudantes que não tenham ainda vivenciado 

quaisquer processos de pesquisa e que, portanto, não tenham desenvolvido mais 

satisfatoriamente o seu letramento científico. 

 No que tange ao campo jurídico, certos autores têm problematizado questões como, por 

exemplo, a tênue linha separando prática jurídica de pesquisa acadêmica. Não se deve, 

contudo, questionar se o Direito é ou não uma Ciência. Esta tem o seu objeto próprio de 

investigação, o fenômeno jurídico e, se o seu fazer científico, por vezes, reverbera os 

discursos contrários e favoráveis a certa questão de Direito, o faz tão somente pelo fato de o 

Direito envolver uma dupla face que tanto visa um fazer saber quanto um saber fazer. Ao 

menos essa é uma das características até então perceptível acerca de como o campo tem-se 

comportado em relação à construção de seu próprio conhecimento (Cf. FRANÇOIS OST, 

2015). Ademais, não se deve confundir o positivismo científico com o positivismo jurídico. 

Muito embora este tenha sido influenciado pelo paradigma da Ciência Positivista, não se 

fecha em respostas absolutas. Se o Direito é uma Ciência do Direito positivo (REALE, 2002), 

isto é, a Ciência que estuda o Direito positivado, que procura analisar leis, tendo em vista a 
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sua efetiva aplicabilidade, isso se dá pelo fato de ela ter como meta precípua a estabilização 

de conflitos sociais, sendo, por vezes, necessária a generalização de leis que possam reger 

comportamentos, por vezes, previsíveis, mas não querendo dizer com isso que o Direito esteja 

alheio às mudanças perpetradas no seio desses mesmos grupos sociais de onde emergem essas 

mesmas regulamentações. Aliás, de algum modo a essência da lei já se encontra ali disposta 

no interior mesmo desses grupos sociais. 

 Autores como Varella e Roesler (2012) apontam, no âmbito da pós-graduação, a 

necessidade de se fazer levantamentos do estado da arte, recorrendo-se às dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, sob pena de se produzir verdadeiras repetições no campo 

jurídico, o que, de certo modo, impede que o conhecimento se desenvolva. Questionam 

inclusive o sistema de avaliação atualmente realizado para se medir o impacto das produções 

desenvolvidas neste campo, a partir do número de referenciações dos supramencionados 

trabalhos acadêmicos assim como de outros, a exemplo dos artigos de divulgação científica. 

Isto porque os autores demonstraram que o baixo índice de referenciação desses trabalhos nas 

dissertações e teses implica que esses trabalhos não são costumeiramente lidos se comparados 

a outros, nesse caso, os livros voltados para a discussão de certa temática e que já encabecem 

os nomes de sumidades, de autores já consagrados, por mais das vezes, indicados pelos pares 

mais experientes, a exemplo dos professores orientadores de pesquisa. 

 Conforme se pode depreender das reflexões de François Ost (2015), esses livros de 

autores já consagrados, por vezes, são frutos de trabalhos de doutoramento. E não parece ser 

óbvio que muitos pesquisadores, mesmo em outras áreas, tenham predileção por iniciar suas 

pesquisas, recorrendo ao que dizem aqueles autores já bastante renomados e experientes no 

trato de determinada temática? Em todo caso, é de grande valia valorizar os trabalhos 

desenvolvidos pelos pares. No caso de graduandos de Direito, pertencentes à comunidade 

discursiva do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, a consulta ao arsenal de trabalhos já 

elaborados nesse Centro parece ser de bom alvitre. Não se refere aqui à sugestão, mas à 

consulta mesmo, por partes dos estudantes de Direito, ou seja, colocar em prática o que 

deveras seus orientadores há muito já devam aconselhar. A vantagem de uma postura como 

essa é a revitalização que ela pode conferir ao campo, ao menos no âmbito da graduação, 

evitando repetições conforme alertado por Varella e Roesler (2012). Pode ainda levar os 

estudantes, a partir de buscas realizadas em tantas outras fontes de consulta, a exercerem com 

mais desenvoltura a sua criatividade, para lançar nem tanto novos temas para reflexão, mas 

novas formas de se discutir esses temas. Tal postura certamente repercutiria na escolha dos 

temas a serem abordados nos TCC. 
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 Curiosamente, acabei vivenciando “na pele” o que fora prelecionado por esses autores. 

Ao analisar TCC elaborados por estudantes de graduação em Direito, acabei realizando um 

levantamento acerca de certo número de trabalhos monográficos elaborados pelos estudantes 

do CCJ/UFPB. Na presente tese, esse levantamento foi feito, ao menos em parte, mais 

precisamente, em relação aos TCC elaborados entre os anos de 2013 e 2016, envolvendo 

questões de Direito Ambiental. Essa ação, prevista no plano metodológico desta tese, passou a 

gerar o seguinte pensamento: quão útil não deva ser alunos, a partir de sua participação em 

grupos de pesquisa, realizarem esse tipo de levantamento, contemplando os TCC desde o 

momento em que o CCJ se tornara um Centro autônomo na UFPB, até o momento mais 

recente, de modo a apreender as temáticas abordadas e a que desejaram chegar ao término de 

cada trabalho, levando-se em consideração os diferentes ramos do Direito. Evidentemente, 

essa é uma ação que poderia ser realizada não só no campo jurídico. E não se pensa com isso 

facilitar o trabalho do estudante, de maneira a desestimulá-lo a, de fato, fazer seu dever de 

casa enquanto pesquisador, ou seja, realizar consultas sobre aquilo que deseja investigar e, 

mais precisamente, fazer o levantamento do que já tenha sido produzido a esse respeito até o 

momento por outros pesquisadores. Porém, dada a peculiaridade do campo, de sua 

característica eminentemente praxiológica, voltada para a prática, nesse caso, a prática 

jurídica profissional, um projeto como esse, ao menos, em um primeiro momento, só teria a 

evitar aquilo que tanto se ouve falar nos bastidores acadêmicos: esses trabalhos acadêmicos 

parecem não ter serventia alguma, deixados numa prateleira de biblioteca universitária, ou 

ambiente virtual, parecem ter como única e exclusiva finalidade a de adquirir um diploma. 

 E poderia ser só isso mesmo. Mas não é. Em verdade, por pior que seja a experiência de 

pesquisa voltada para a elaboração de um TCC, tal processo tende a levar o estudante a 

desenvolver-se ainda mais intelectualmente se comparado ao estado em que se encontrava 

antes de dar início a esse processo. O que se pode conferir nos TCC jurídicos é uma intensa 

interdisciplinaridade, se não tão visivelmente verificável entre o Direito e outros campos, ao 

menos entre os diferentes ramos do próprio Direito. Por outro lado, mesmo a 

interdiciplinaridade entre campos parece estar naturalizada no Direito, a exemplo disso tem-se 

as contribuições da Sociologia que se inserem no Direito como uma espécie de lençol freático. 

O que não dizer também de outros campos como o da Economia e, ainda, da Linguística. 

Como visto, o Direito é linguagem e somente linguagem (PASSOS, 2001); não há que se 

dizer, então, que a presente tese, desenvolvida no âmbito da Linguística, não tenha deixado de 

conferir ao campo jurídico um olhar mais especializado acerca dos trabalhos monográficos 
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elaborados pelos graduandos concernidos neste campo. Esse olhar por si só já enseja uma 

postura interdisciplinar de estudos entre ambos os campos. 

 No que diz respeito ao desenvolvimento do letramento científico, este não só tende a 

ampliar o letramento acadêmico como também a influir no desenvolvimento do letramento 

jurídico, este, mais voltado para a prática jurídica, portanto, para o campo de atuação 

profissional do operador de Direito. É imperativo, portanto, tornar o conhecimento científico 

envolvendo a escrita acadêmica o mais compreensível possível aos alunos de graduação. Isto 

posto, pretendeu-se responder às seguintes questões de pesquisa: 1) Como se caracteriza o 

letramento científico a partir da análise de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC 

elaborados por graduandos de Direito, levando-se em consideração as prescrições voltadas 

para sua elaboração, os aspectos interdisciplinares, as metodologias utilizadas na construção 

do conhecimento jurídico e os posicionamentos enunciativos evidenciados nos TCC?; 2) Qual 

a influência do campo jurídico (seu modo de inter-relacionar conhecimentos, suas 

metodologias, maneiras de posicionar-se enunciativamente) nas monografias jurídicas?; e 3) 

Em que medida esses posicionamentos consubstanciados na materialidade textual-discursiva 

(sobretudo do conteúdo temático) do gênero monográfico evidenciam autonomia, em termos 

de autoria, por parte dos graduandos, em relação ao capital simbólico (crenças, valores, 

conhecimentos teóricos/dogmáticos, jurisprudências, leis) já constituído nesse campo? 

 Partiu-se da hipótese de que, a despeito da confusão que comumente se faz entre prática 

jurídica e pesquisa em Direito, apontada por autores, a exemplo de Varella e Roesler (2012), 

Nobre (2009), François Ost (2015), cabe considerar a peculiaridade do fazer científico no 

campo jurídico, deslocando o ângulo de visão, ou seja, do que parece não ser científico para o 

que talvez seja um modo peculiar de se fazer ciência no campo jurídico. Se o campo de 

conhecimento influencia o modo como tal conhecimento é desenvolvido, os posicionamentos 

dos autores tendem a reverberar sobremaneira o capital simbólico (conhecimentos, crenças e 

valores) já existente no campo. Contudo, é esse mesmo “colocar-se” na escrita dos TCC que 

propulsiona, de certo modo, o fazer científico no campo em questão. Além de ser um rito de 

passagem para a vida profissional, a elaboração de TCC pode contribuir para a construção do 

conhecimento científico no campo jurídico. Em outros termos, pretendeu-se defender a ideia 

de que a despeito da influência que o campo jurídico tende a exercer na escrita que dele 

emerge, os TCC de Direito em nível de graduação contribuem para o desenvolvimento do 

conhecimento neste campo, ou seja, muito embora essa escrita reverbere os posicionamentos 

favoráveis e/ou contrários às temáticas elegidas para discussão, as articulações realizadas 

pelos estudantes em seus TCC assim como os posicionamentos que chegam a realizar diante 
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desse capital simbólico já constituído tendem a influir na ampliação do saber desenvolvido no 

campo em questão, confirmando, assim, a peculiaridade do fazer científico no campo jurídico: 

a de um saber que não perde de vista o seu caráter prático, o qual não se limita a um fazer 

saber, mas que se volta essencialmente a um saber fazer, posto que as monografias jurídicas 

podem servir para orientar o olhar dos demais colegas de graduação, inclusive que ainda não 

estejam vivenciando o processo de TCC. Em um tal contexto, o letramento científico adquire 

relevância capital, uma vez que pode influir positivamente no desenvolvimento do letramento 

acadêmico como um todo e, mais especificamente, do letramento jurídico, incidindo, assim, 

na prática jurídica. O letramento científico envolve uma acuidade peculiar ao fazer científico 

que não se restringe a esse fazer. Daí a influência positiva que possa ter em outros tipos de 

letramento. 

 Assim, teve-se como objetivo geral: a) Analisar o letramento científico a partir da 

materialidade escrita de monografias enquanto Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

elaboradas por graduandos de Direito. E, como objetivos específicos: b) Investigar a 

influência que o campo jurídico exerce na escrita das monografias jurídicas; c) Identificar as 

prescrições voltadas para o desenvolvimento dos TCC; d) Comprovar a relação existente entre 

ramos do Direito e entre o Direito e outros campos do saber; e) Examinar as metodologias 

utilizadas no campo jurídico e o modo com que são linguisticamente marcadas nos TCC; e f) 

Discutir sobre os posicionamentos enunciativos consubstanciados na materialidade textual-

discursiva do gênero monográfico e os níveis de autoria dos graduandos de Direito ao se 

posicionarem nos TCC em relação ao capital simbólico (crenças, valores, conhecimentos 

teóricos/dogmáticos, jurisprudências, leis) já constituído nesse campo. 

 A fim de se atingir esses objetivos, inicialmente, optou-se por analisar TCC de cinco 

ramos representativos do Direito, a exemplo, das áreas de Direito Constitucional, Direito 

Civil, Direito Penal, Direito Tributário e Direito do Trabalho. Com o tempo, cogitou-se a 

reformulação dessa ideia, elegendo-se um tema que pudesse ser retomado por diferentes 

ramos do Direito. Percebeu-se inicialmente que não só o campo influi na escrita acadêmica, 

mas que o tema de certo modo também orienta o olhar do operador de Direito. Isto porque, ao 

se tratar, por exemplo, de uma questão envolvendo “alienação parental”, esse tema tende a ser 

tratado em certos ramos, a exemplo do Direito Civil, e não em outros do Direito, e mais do 

que isso, que a depender do tema, procura-se estabelecer um diálogo com outros campos do 

saber, no caso em questão, por exemplo, com a Psicologia, Psicanálise, entre outros. Ao se 

perceber essa peculiaridade do campo jurídico, relacionada ao fato de os temas meio que 

direcionarem o operador de Direito quanto ao ramo em que comumente são abordados, optou-
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se, inversamente, por partir de uma grande área do Direito, a qual tocasse no ou dialogasse 

com o maior número de ramos do Direito. Assim, a presente pesquisa trouxe como recorte, a 

análise de TCC de Direito Ambiental, por este constituir-se em um campo interdisciplinar por 

natureza. As análises apresentadas dizem respeito, mais precisamente, a quatro TCC de 

Direito Ambiental que tocam em questões comumente tratadas no âmbito do Direito Civil, 

Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Tributário. Essa escolha metodológica também 

se justifica por serem esses uns dos ramos mais escolhidos pelos alunos de Direito do CCJ ao 

elaborarem seu TCC, independentemente de estarem relacionados a questões de Direito 

Ambiental. 

 Nos TCC analisados, conceitos como o de Direito Ambiental e mesmo o de meio 

ambiente podem ser abordados, eventualmente, em seções distintas, articulados com outros 

conceitos, a fim de corroborarem o ponto de vista dos autores dos TCC, a exemplo do que 

ocorre no TCC envolvendo questões minerárias em que há a articulação entre os conceitos de 

Direito Ambiental e Direito Minerário, a fim de ressaltar a ideia de este último poder ser 

tomado como um ramo autônomo do Direito, e entre meio ambiente e dano ambiental, a fim 

de ressaltar a dificuldade de definição conceitual deste último em virtude de o conceito de 

meio ambiente não estar técnico-juridicamente definido pela própria Constituição, 

demonstrando, assim, o quanto a temática tende a influenciar as articulações realizadas pelos 

autores em seu TCC, as quais, por sua vez, são mobilizadas tendo em vista a defesa de seu 

ponto de vista. Acresce-se a isso, a influência do campo sobre a escrita acadêmica. 

 Com o objetivo de responder às questões de pesquisa levantadas nesta tese, elegeram-se 

como categorias de análise: a) as prescrições (para o desenvolvimento dos TCC); b) os 

aspectos interdisciplinares (entre ramos do Direito e entre o Direito e outros campos do 

saber); c) os aspectos metodológicos (a exemplo de certas expressões verbais que evidenciem 

tais aspectos); e d) os posicionamentos enunciativos (consubstanciados na materialidade 

textual por meio de mecanismos enunciativos – vozes enunciativas e modalizações objetivas, 

deônticas, subjetivas e pragmáticas – e verbos discendi, ou de dizer, atrelados aos usos de 

citações, ou discurso reportado, assim como os índices de pessoas). 

 De fato, os preceitos legais, doutrinários e jurisprudenciais tendem a ser reverberados na 

materialidade textual. A interpretação é o método-chave para compreensão dos textos 

jurídicos, muito embora, evidentemente, este não seja o único método empregado por 

pesquisadores de questões jurídicas, neste caso, se se pensa acerca de outros contextos, os de 

pós-graduação, para ser mais preciso. Como visto, o “plano em duas partes” conforme 

apresentado por François Ost (2015) tende a ser uma constante na área, ou seja, muito do que 
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se produz no campo é “balizado pelo conhecimento existente”, por vezes, reverberando “os 

argumentos a favor e contra que fazem o equilíbrio das controvérsias acadêmicas”. 

 Essa é uma característica inclusive de discursos dialéticos, argumentativos. Essa 

influência também se dá em termos de escolhas lexicais ou expressões típicas do universo 

jurídico, o que pode dar margem para a prática do juridiquês. Nos TCC, a linguagem mostrou-

se moderada a esse respeito; nada que uma consulta a um dicionário técnico não resolvesse, 

caso fosse mesmo necessário por parte daqueles que se encontram inseridos no campo em 

questão. 

 Contudo, ainda mais relevante, é a habilidade de os estudantes “colocarem-se” na sua 

escrita, por meio de suas escolhas, seu estilo, seus posicionamentos, a ponto de evidenciarem 

um olhar mais subjetivo acerca das temáticas abordadas em seu TCC, orientando, assim, os 

interlocutores acerca do conteúdo temático desses textos, acerca de como percebem esse 

conteúdo ou, ainda, como desejam que esse conteúdo seja interpretado por seus interlocutores. 

Certamente isso se dá ainda mais quando se pensa na influência que o campo em questão 

tende a exercer sobre a escrita que dele emerge, em particular, da escrita que tende a envolver 

práticas de letramento científico. Como se sabe, a persuasão e/ou convencimento são traços 

do fazer científico e/ou jurídico. No entanto, não se deve perder de vista dados como os do 

relatório do INAF que demonstra baixos níveis de alfabetização funcional no país. Acresce-se 

a isso que as práticas institucionais podem se configurar como incompreensíveis não só para 

os estudantes como também para os próprios profissionais universitários. Daí a relevância de 

se lançar um olhar mais acurado sobre a escrita acadêmica e sobre os diferentes letramentos 

praticados no âmbito universitário, em particular, o letramento científico, o que, no contexto 

jurídico, pode conferir maior desenvoltura quando da ampliação de conhecimentos jurídicos e 

voltados para a prática jurídica profissional. Isto posto, torna-se igualmente relevante 

compreender o modo como os estudantes se posicionam nos TCC analisados. 

 Desta feita, cabe relembrar que os mundos formais (objetivo, social, subjetivo), 

conforme prescritos por Habermas (2012[1981]), a partir dos quais Bronckart (1999) 

reformula os quatro tipos de modalizações (lógicas, deônticas, subjetivas, pragmáticas) 

tendem a perspassar as ações humanas, incluindo aí as ações realizadas por meio da escrita. O 

aspecto social, deôntico, de um mundo regulado por normas é extremamente forte nos textos 

jurídicos. Acresce-se a isso o fato de o estudante de Direito, por vezes, valer-se desse aspecto, 

relancionando-o a questões de ordem pragmática, o qual também não deixa de ser social, com 

a diferença de que, nesse caso, o autor passa a atribuir a certas instâncias postas em cena a 

responsabilidade enunciativa por aquilo sobre o qual se esteja tratando no conteúdo temático 
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de seu TCC. Esses aspectos, em verdade, são articulados tomando como base, principalmente, 

as coordenadas do mundo objetivo, daí a predominância de modalizações lógicas nos textos 

monográficos. Por outro lado, as articulações que os autores fazem desses aspectos não são 

realizadas de outro modo que não tendo em mente orientar o leitor para a defesa de seu ponto 

de vista e/ou para as concepções às quais se filiam. Nesse sentido, as valorações podem ser 

marcadas mais pontualmente, ou seja, por meio de um número mais reduzido de elementos 

linguísticos, mas também estarem diluídas ao longo de trechos mais extensos. As 

modalizações lógicas comumente presentes nos TCC analisados são um exemplo de 

modalizações mais pontuais. Os trechos nos quais essas modalizações aparecem apreendidos 

em sua totalidade, no entanto, revelam outros traços valorativos, orientando o leitor para a 

defesa de um ponto de vista ou ainda de esse ponto de vista não perder de vista o aspecto 

social imanente ao Direito. Evidentemente, pela própria natureza do gênero monográfico em 

questão, a ação de linguagem orientada por um olhar mais objetivo tende a ser relevante. No 

entanto, isso não é feito de outro modo que não tendo em vista orientar o leitor para a defesa 

de seu ponto de vista, ao término da seção analítica e/ou das considerações finais do TCC. 

 A voz dos autores, portanto, ainda que reverberando as teses doutrinárias já existentes, 

ou vertente cuja posição acredite ser a mais adequada a ser seguida na prática jurídica, 

encontra-se marcada na tessitura de seu trabalho monográfico. Destarte, não só o campo 

influencia a escrita dos TCC, mas essa escrita de fato tende a influir na construção do campo, 

a exemplo do que foi apregoado a partir do conceito de Cultura Disciplinar, já que pode servir 

de orientação e/ou modelo do que elaborar ou não por parte de um colega que ainda passará 

por esse tipo de processo na graduação. Os posicionamentos enunciativos, analisados na 

última seção desta tese, por sinal, podem apontar os caminhos a percorrer em novos estudos, 

justamente, por evidenciarem uma espécie de “parecer” por parte do autor do TCC quanto ao 

conteúdo tematizado em seu trabalho, ou mais especificamente, quanto à eficácia e/ou 

relevância de certos institutos jurídicos para a prática do operador de Direito, apenas para citar 

um exemplo. 

 No mais, certas expressões linguísticas, a exemplo de verbos e/ou expressões correlatas 

(formas verbais substantivadas), tendem a imprimir o olhar daquele que retoma o discurso de 

outrem. O uso de dêiticos, por sua vez, pode ocorrer nos TCC remetendo o leitor a certas 

instâncias postas em cena e/ou termos que remetam à ideia de tempo/espaço. Contudo, mesmo 

apontando ou retomando essas instâncias, por vezes, essas expressões podem gerar uma 

quebra em termos de distanciamento entre o autor e seus interlocutores em potencial. Essa 

proximidade também pode ser percebida por meio do uso da primeira pessoa do discurso, 
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muito embora na maioria dos TCC analisados a predominância seja o uso de terceira pessoa, a 

fim de garantir certo nível de impessoalidade, típicamente praticado nos textos jurídicos. 

 O TCC tem sido praticado como um rito de passagem para a vida profissional. Nem 

todos permanecem enveredando na seara da pesquisa, mas ganha-se, e muito, com o 

desenvolvimento do letramento científico, no contexto acadêmico. Ganha-se, pois, mesmo na 

prática jurídica, o desenvolvimento do letramento científico, pela possibilidade que ele tende 

a conferir na vida do pesquisador quanto ao desenvolvimento de um olhar mais acurado sobre 

as coisas a que se propõe estudar, pode ter impactos muito positivos. A título de exemplo do 

quanto o letramento científico pode influir positivamente no letramento jurídico, basta pensar 

no desenvolvimento da escrita que o letramento científico tende a gerar. Se o letramento 

jurídico prevê o desenvolvimento de certas habilidades caras ao operador de Direito em sua 

prática jurídica profissional, a fim de se evitar até mesmo embargos, a exemplo do que pode 

ocorrer nos casos em que uma Petição Inicial tenha sido mal elaborada, não há o que 

questionar quanto à relevância que o letramento científico possa ter no desenvolvimento do 

letramento jurídico e, por conseguinte, na vida profissional do operador de Direito, quer 

atuando dentro ou fora do campo acadêmico. 

 Ademais, vive-se hoje em um mundo em que tudo parece ser fruto de um já-dito. Nada 

parece ser novidade. Ora, nem mesmo Shakespeare escapou dessa dificuldade. O bardo inglês 

é considerado um gênio não tanto pelo que escreveu – a maior parte dos enredos de suas peças 

já fazia parte da tradição oral – o seu mérito reside no fato de ter dito o que já era conhecido 

de uma forma totalmente nova. Outrossim, muito do que se produz na Academia é 

comparável às pequenas e grandes ondas do mar: as grandes guinadas teóricas são antecedidas 

e até mesmo constituídas a partir de muitos pequenos lances teóricos. É preciso que se 

produzam significativas quantidades de trabalhos muitas vezes percebidos por certo número 

de críticos como sendo algo repetitivo para que, então, um restaurador de discurso traga 

alguma grande e nova contribuição para a área. Os restauradores de discurso (FOUCAULT) 

são exatamente aqueles grandes pensadores que de tempos em tempos influenciam toda uma 

cultura com suas ideias extremamente inovadoras. Por analogia, as pequenas ondas podem 

não ter a força de um Tsunami, mas nem por isso são menos impactantes; possuem a sua 

grandeza mesmo em seu modesto ir e vir rotineiros. É de ambos os tipos de visões que se faz 

a Ciência. 

 

 

 



296 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 
 

REFERÊNCIAS 

 
ABREU, Márcia. Cultura letrada: literatura e leitura. São Paulo : Editora UNESP, 2006. 
(Coleção paradidáticos). 
 

ADAM, J.-M. A Lingüística Textual: Introdução à análise textual dos discursos. Revisão 
técnica de Luis Passeggi e João Gomes da Silva Neto. São Paulo: Cortez, 2008. 368 p. 
 

ALCOFORADO, Lucas Vilar. Atividade Minerária no Brasil: análise de sua proteção 
jurídica e responsabilidade civil em face dos impactos ambientais por ela provocados. 2016. 
55 f. Monografia (Graduação em Direito)–Universidade Federal da Paraíba, Centro de 
Ciências Jurídicas, João Pessoa, 2016. 
 

ALMEIDA, Edivânia Luiz. Uma análise sóciointeracionista do gênero memorando: uso, 
funções e regularidades. 2011. [?] p. Dissertação (Mestrado em Linguística)–Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. 
 

ALMEIDA, Maria Suely Cruz de. Os Trabalhos de Conclusão de Curso e a Contribuição para 
a Produção do Conhecimento Científico no Ensino do Direito. In: CONGRESSO 
NACIONAL DO CONPEDI, 15, 2006, Manaus. Anais eletrônicos do XV Congresso 
Nacional do Conpedi: “Direito, Sociobiodiversidade e Soberania na Amazônia”. Manaus: 
UEA, 15-18 nov. 2006. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/ensino_jur_maria
_s_cruz_de_almeida.pdf>. Acesso em: 01 out. 2014. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. O homem; as viagens. In: ANDRADE, Carlos 
Drummond de. As Impurezas do Branco. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
2012[1973]. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6022: informação 
e documentação - artigo em publicação periódica científica impressa - apresentação. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2003a. 
 

______. NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2002a. 
 

______. NBR 6027: informação e documentação - sumário - apresentação. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2003b. 
 

______. NBR 6028: informação e documentação - resumo - apresentação. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2003c.  
 

______. NBR 10520: informação e documentação - citações em documentos - apresentação.  
Rio de Janeiro: ABNT: 2002b. 
 



298 
 

______ . NBR 14724: informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. Rio 
de Janeiro: ABNT, 2011. 
 

ASSOCIAÇÃO DE LINGUAGEM E DIREITO – ALIDI. Recife-PE, Brasil. Disponível 
em: <http://www.alidi.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Introdução e tradução do russo de Paulo 
Bezerra. 4. ed. São Paulo : Martins Fontes, 2003/1992[1979]. (Coleção Biblioteca Universal). 
476 p. 
 

BARROS, Adriana Sales; PESSOA, Fábio; DINIZ, Raquel Ribeiro. Descomplicando o TCC: 
diferenciando aspectos formais e de conteúdo. In: PEREIRA, Regina Celi Mendes (Org.). 
Entre Conversas e Práticas de TCC. João Pessoa: Ideia, 2016. p. 31-52. 
 

BARROS et al. Objetos e Metodologias: desenhando o TCC em diferentes campos de saber. 
In: PEREIRA, Regina Celi Mendes (Org.). Entre Conversas e Práticas de TCC. João 
Pessoa: Ideia, 2016. p. 139-154. 
 

BARROS, Webert Cavalcanti; LEMOS, Edward Antonio Pinto de. O fazer científico na área 
de direito. In: PEREIRA, Regina Celi Mendes. Cultura e Escrita Acadêmica: Comunidades 
Discursivas e Epistemes. João Pessoa: Ideia, 2017. No prelo. 
 

BARROS, Webert Cavalcanti; PEREIRA, Regina Celi Mendes. Direito e Linguística: 
diálogos interdisciplinares na análise de TCC da área jurídica. In: Leia Escola, Campina 
Grande, v. 15, n. 2, p. 45-57, jul./dez. 2015. Disponível em: 
<http://revistas.ufcg.edu.br/ch/index.php/Leia/article/view/513>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
 

BARROS, Webert Cavalcanti. O que os relatos dos professores têm a nos dizer sobre a 
formação continuada? In: COLÓQUIO INTERNACIONAL DE PESQUISAS EM 
EDUCAÇÃO SUPERIOR (COIPESU), 3, Eixo 4: Educação Superior, Gestão e Formação 
Docente, 2014, João Pessoa. Anais... João Pessoa: UFPB, 2014. 15 p. Disponível em: 
<http://www.coipesu.com.br/upload/trabalhos/2015/8/o-que-os-relatos-dos-professores-tem-
a-nos-dizer-sobre-a-formacao-continuada.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2016. 
 

______. Práticas de Letramento no processo de Ensino-Aprendizagem em Português 
Língua Estrangeira. 2011. 157 p. Dissertação (Mestrado em Linguística)–Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011. Disponível em: 
<http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/bitstream/tede/6355/1/arquivototal.pdf>. Acesso em: 01 
abr. 2016. 
 

BARROSO, Darlan; LETTIÈRE, Juliana Francisca. Redação Jurídica. In: ______. Prática 
Jurídica Civil. 6. ed. Revisada, atualizada e ampliada. São Paulo : Editora RT : Revista dos 
Tribunais, 2014. 
 

BARTON, D., HAMILTON, M. Literacy Practices. In: BARTON, D.; HAMILTON, M.; 



299 
 

IVANIČ, R. (eds). Situated Literacies: Reading and Writing in Context. London: Routledge. 
2000. p. 07-15. 
 
BAZERMAN, C. A Vida do Gênero, a Vida na Sala de Aula. Trad. de Ana Regina Vieira e de 
Judith Chambliss Hoffnagel. In: BAZERMAN, C.; Hoffnagel, J. C.; DIONÍSIO, A. P. 
(Orgs.). Gênero, Agência e Escrita. Trad. de Judith Chambliss Hoffnagel. São Paulo : 
Cortez, 2006. p. 23-34. 
 
BAZERMAN, C. Atos de Fala, Gêneros Textuais e Sistemas de Atividades: como os textos 
organizam atividades e pessoas. In: BAZERMAN, C.; DIONÍSIO, A.; HOFFNAGEL, J. C. 
(Orgs.). Gêneros Textuais, Tipificação e Interação. Tradução e Adaptação: Judith 
Chambliss Hoffnagel. São Paulo : Cortez, 2005. p. 19-46. 
 

BHATIA, Vijay Kumar. Analysing Genre. Language Use in Professional Settings. England: 
Pearson Education, 1993. 246 p. 
 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do 
Direito. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 766 p. 
 

BLOG DE LINGUÍSTICA FORENSE – A LÍNGUA E A LEI. Campinas-SP. Brasil. 
Disponível em: <http://linguaelei.blogspot.com.br>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
 

BLOOM, Harold. Shakespeare: a invenção do humano. 1. ed. Rio de Janeiro : Objetiva, 
2000.   
 

BOBBIO, Noberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. São 
Paulo: Paz e Terra, 2003. 
 

______. A resistência à opressão, hoje. In: BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 

BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. Texto revisado pelo autor com a colaboração de Patrick Champagne e Etienne 
Landais; tradução de Denice Barbara Catani. São Paulo: Editora UNESP, 2004 [1997]. 
Conferência e debate organizados pelo grupo Sciences en Questions, Paris, INRA, 11 de 
março de 1997. 
 
BRAGA, Marco; GUERRA, Andreia; REIS, José Claudio. Breve história da ciência 
moderna: Convergência de saberes (Idade Média). 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 104 p. 
v. 1. 
 
______. Breve história da ciência moderna: Das máquinas do mundo ao universo-máquina 
(séc. XV a XVII). 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 136 p. v. 2. 
 
______. Breve história da ciência moderna: Das luzes ao sonho do doutor Frankenstein 
(séc. XVIII). 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 160 p. v. 3. 
 



300 
 

______. Breve história da ciência moderna: A belle-époque da ciência (séc. XIX). 2. ed. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 188 p. v. 4. 
 
______. Breve história da ciência moderna: Quanta, genes e bytes: o universo em pedaços 
(séc. XX). Rio de Janeiro: Zahar. Em preparação. v. 5. 
 

BRANDÃO, José Antônio. Literacia Académica: da escola básica ao ensino superior – uma 
visão integradora. Letras & Letras, Uberlândia, MG, v. 29, n. 2, ago./dez., 2013, 17 p. 
Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/25983/14269>. 
Acesso em: 15 maio 2016. 
 

BRASIL. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Texto original publicado no Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, de 23/12/1996. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Linguagens, códigos e suas tecnologias. 
Brasília: MEC/SEB, 2000. 71 p. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12598%3Apubli
cacoes&Itemid=859>. Acesso em: 15 jan. 2008. 
 

BRONCKART, J.-P. O Agir nos Discursos: das concepções teóricas às concepções dos 
trabalhadores. Tradução de Anna Rachel Machado e Maria de Lourdes Meirelles Matencio. 
Campinas, SP : Mercado de Letras, 2008. 208 p. 
 

______. Atividade de Linguagem, Discurso e Desenvolvimento Humano. MACHADO, 
Anna Rachel e MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles (Org.). Campinas, SP : Mercado de 
Letras, 2006. 259 p. 
 

______. Atividade de Linguagem, textos e discursos: por um interacionismo 
sociodiscursivo. Tradução: Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. São Paulo : EDUC, 
1999. 353p. 
 

______. Le Fonctionnement des Discours: un modèle psychologique et une méthode 
d’analyse. Avec la collaboration de D. Bain, B. Schneuwly, C. Davaud & A. Pasquier. 
Delachaux & Niestlé, Paris, 1985/1994. 175 p. 
 

BRONCKART, Jean-Paul et al. Manifesto. Reshaping Humanities and Social Sciences. A 
Vygostkyan Perspective. Revue suisse de psychologie, vol. 55, n. 2-3, p. 74-83, 1996. 
Disponível em: <http://archive-ouverte.unige.ch/unige:37325>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
 

______. Manifesto: Reformatando as humanidades e as ciências sociais, uma perspectiva 
vygostkiana [vygotskyana]. Tradução de Anne Marie Speyer. Revista Brasileira de 
Educação, n. 3, p. 64-74, set/out/nov/dez. 1996. Disponível em: <http://archive-
ouverte.unige.ch/unige:34080>. Acesso em: 01 ago. 2016. 



301 
 

CAVALCANTE, Rivadavia Porto. Entrevista. Universidade de Genebra. Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação. Prolíngua, João Pessoa, v. 10, n. 3, p. 105-117, nov./dez. 
2015. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/prolingua/article/view/28708/15293>. Acesso em: 15 
set. 2016. 
 

CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS. Casa Civil da Presidência da República. Brasília: 
Governo Federal do Brasil, 2016. Disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos>. Acesso em: 15 out. 2016. 
 

CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. 
Revista Brasileira de Educação, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação, Rio de Janeiro, Brasil, núm. 22, p. 89-100, jan./abr., 2003. Disponível em: 
Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27502209>. Acesso em: 01 nov. 
2015. 
 

COPE, B.; KALANTZIS, M. The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching 
Writing. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993. 286 p. 
 

COSTA VAL, Maria da Graça; BARROS, Lúcia Fernanda Pinheiro. Receitas e Regras de 
Jogo: a construção de textos injuntivos por crianças em fase de alfabetização. In: COSTA 
VAL, Maria da Graça; ROCHA, Gladys (Orgs.). Reflexões sobre Práticas Escolares de 
Produção de Texto: o sujeito-autor. 1. reimp. Belo Horizonte: 
Autêntica/CEALE/FaE/UFMG, 2005. p. 135-165. 
 

COSTA VAL, M. da G. Repensando a textualidade. IN: AZEREDO, José Carlos de (Org.). 
Língua Portuguesa em debate: conhecimento e ensino. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p. 34-
51. 
 

COULTHARD, Malcolm;  COLARES,  Virgínia;  SOUSA-SILVA,  Rui (Orgs.). Linguagem 
& Direito : os eixos temáticos. Recife : ALIDI, 2015. 437 p. E-book. Disponível em: 
<http://www.alidi.com.br/publicacoes/linguagem-direito-os-eixos-tematicos.html>. Acesso 
em: 15 ago. 2016. 
 

DIAS, Alexandra Pereira; SANTOS, Maíra Cordeiro dos; MENEZES, Renata de Lourdes 
Costa de. A Construção do TCC e Sua Relação com A Formação Integral do Aluno-
Pesquisador. In: PEREIRA, Regina Celi Mendes (Org.). Entre Conversas e Práticas de 
TCC. João Pessoa: Ideia, 2016. p. 75-90. 
 

DIONISIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. Gêneros Textuais & Ensino. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 232 p. 
 

DIREITOS autorais em reforma. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio 
Vargas, Centro de Tecnologia e Sociedade. Rio de Janeiro : FGV Direito Rio, 2011. 122 p. 
 



302 
 

DURÃO, Fabio Akcelrud. Reflexões sobre a metodologia de pesquisa nos estudos literários 
(Reflections on the methodology of research in literary studies). Revista DELTA, São Paulo, 
v. 31, n. 4, n. esp., p. 377-390, 2015. Disponível em: 
<http://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/22230>. Acesso em: 15 mar. 2016. 
 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Tradução de Gilson Cesar Cardoso de Souza. 26. ed. 
São Paulo : Perspectiva, 2016[1977]. 208 p. (Coleção Estudos, 85 / dirigido por J. 
Guinsburg). 
 

ESPÍNDOLA, Lucienne C. Pragmática da língua portuguesa. In: ALDRIGUE, Ana Cristina 
de Sousa; LEITE, Jan Edson Rodrigues (Orgs.). Linguagens: usos e reflexões. João Pessoa: 
Editora da UFPB, 2010. p. 11-60. v. 6. 
 

FABRÍCIO, B. F. Lingüística aplicada como espaço de “desaprendizagem”: redescrições em 
curso. p. 45-65. In: FABRÍCIO, B. F. et al. Organizador: Luiz Paulo da Moita Lopes. Por 
uma Lingüística Aplicada INdisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 279 p. 
 

FERRAZ, Isadora Carvalho Jardim. A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica no 
Direito Ambiental. 2015. 76 f. Monografia (Graduação em Direito)–Universidade Federal da 
Paraíba, Centro de Ciências Jurídicas, João Pessoa, 2015. 
 
FERRAZ, Lucas. Gol pagará indenização a índios por dano espiritual. Pública. Agência de 
Reportagem e Jornalismo Investigativo. Seção Meio Ambiente. 07/02/2017. São Paulo: 
Pública, 2017. Disponível em: <http://apublica.org/2017/02/gol-pagara-indenizacao-a-indios-
por-dano-espiritual/>. Acesso em: 01 maio 2017. 
 

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação. 4. ed. São Paulo : Atlas, 2003[1988]. 370 p. 
 

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A ciência do direito. São Paulo: Atlas, 1977. 
 

FERREIRA, Maria Cristina Faria Dalacorte; REICHMANN, Carla Lynn; ROMERO, Tania 
Regina de Souza. Construções identitárias de professores de línguas. Campinas, SP : 
Pontes Editores, 2016. 142 p. 
 

FIAD, Raquel Salek. A Escrita na Universidade. Revista da ABRALIN, [S.I.], v. 10, n. 4, p. 
357-369, 2011. 
 

FONSECA, Regina Célia Veiga da. O método científico e os tipos de pesquisa. Video-aula. 
Canal de Ensino: Guia de Educação. [S.I.]: Canal de Ensino, 2016. Disponível em: 
<http://canaldoensino.com.br/blog/ufsc-oferece-curso-gratuito-online-de-metodologia-
cientifica>. Acesso em: 01 mar. 2016. 
 

FOUCAULT, M. A Arqueologia do saber. Tradução de Luiz Felipe Baeta. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2000. 



303 
 

______. A Ordem do Discurso. Tradução de Laura Fraga de A. Sampaio. São Paulo: Loyola, 
1996. 
FOUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A Cidade Antiga. Tradução de Fernando de 
Aguiar. 5. ed. São Paulo : Martins Fontes, 2004[1981]. 
 

FREEDOM WRITERS FOUNDATION. Long Beach, CA, 2016. Disponível em: 
<http://www.freedomwritersfoundation.org>. Acesso em: 15 jan. 2017. 
 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura). 
 

______. Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo. 2. ed., Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1978. 173 p. Ilust. (Coleção O Mundo, hoje, v. 22). 
 

______. Educação como prática da liberdade. 5a. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. 
 

GEE, James Paul. A Situated Sociocultural Approach to Literacy and Technology. In: The 
New Literacies: multiple perspectives on research and practice. Edited by Elizabeth A. 
Baker, foreword by Donald J. Leu. New York: The Guilford Press, 2010. p. 165-193. 
 

GERALDI, J. W. O Texto na Sala de Aula. São Paulo: Editora Ática, 1984. 
 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
184 p. 
 
GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e história. Tradução: Federico 
Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989[1986]. 
 

GLOSSÁRIO DA SOCIEDADE DE LINGUÍSTICA APLICADA. Brasília: SALA, 2011. 
Disponível em: 
<http://www.sala.org.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5
6&Itemid=178>. Acesso em: 01 fev. 2011. 
 

GOMES, Laurentino. 1808 : como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte 
corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. São Paulo : 
Editora Planeta do Brasil, 2007. 
 

GEDAI. Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial. Universidade Federal do 
Paraná, UFPR. Curitiba: UFPR, 2016. Disponível em: <http://www.gedai.com.br>. Acesso 
em: 15 ago. 2016. 
 

GEDAI. Grupo de Estudos de Direito Autoral e Informação. Universidade Federal de 
Santa Catarina, UFSC. Santa Catarina: UFSC, 2016. Disponível em: < 
http://www.direitoautoral.ufsc.br/gedai/>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
 



304 
 

GRUPO DE PESQUISA LINGUAGEM E DIREITO. Universidade Católica de 
Pernambuco, UNICAP, Recife-PE; Aston-UK; Universidade Federal de Santa Catarina, 
UFSC. Florianópolis, SC: UFSC, 2016. Disponível em: 
<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3976578375872737>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
 

GRUPO DE PESQUISA LINGUÍSTICA FORENSE. Universidade Federal de Santa 
Catarina, UFSC. Florianópolis: UFSC, 2016. Disponível em: 
<http://www.linguisticaforense.ufsc.br/tiki-index.php>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
 

GRUPO DE PESQUISA SOBRE ESTUDOS DOS SONS DA FALA/FONÉTICA 
FORENSE. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR. Curitiba: UTFPR, 2016. 
Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7594038168914054>. Acesso em: 15 
ago. 2016. 
 

GUIMARAENS, Francisco de; ROCHA, Maurício. Spinoza e o Direito de Resistência. 
Revista Seqüência, Florianopolis, v. 35, n. 69, p. 183-214, dez. 2014. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2014v35n69p183>. 
Acesso em: 01 out. 2014. 
 

GUIMARÃES, Luciana Helena Palermo de Almeida. A Simplificação da Linguagem Jurídica 
como Instrumento Fundamental de Acesso à Justiça. Publicatio UEPG: Ciências Humanas, 
Linguistica, Letras e Artes, Ponta Grossa, v. 20, n. 2, p. 173-184, jul./dez. 2012. Disponível 
em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas/article/view/4270>. Acesso em: 01 
ago. 2015. 
 

GURPILHARES, Marlene Silva Sardinha; LIMA, Dimarco Daniel Carvalho. A função 
argumentativa dos verbos introdutores de opinião – um estudo com o gênero discursivo 
entrevista. Ângulo – Cadernos do Centro Cultural Tereza D’Ávila, Lorena, SP, n. 138[139], 
jul./set., p. 42-52, 2014. 
 

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa 
jurídica: teoria e prática. 3. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 256 p. 
 

G1JN. Unificação da Língua Portuguesa não consegue passar por barreiras legais. [S.I], 
22 dez. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2015/12/unificacao-da-lingua-portuguesa-nao-consegue-passar-por-barreiras-
legais.html>. Acesso em: 01 set. 2016. 
 

G1TO. Juiz emite decisão poética após contestação de advogado no TO. [S.I.], 06 jul. 
2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/07/juiz-emite-decisao-
poetica-apos-contestacao-de-advogado-no.html>. Acesso em: 01 set. 2016. 
 

HABERMAS, Jürgen.Charles S. Pierce sobre a comunicação. In: HABERMAS, Jürgen. 
Textos E Contextos. Tradução de Antonio Ianni Segatto. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp, 
2015[1991]. p. 25-60. 
 



305 
 

HABERMAS, Jürgen. Edmund Husserl sobre o mundo da vida, a filosofia e a ciência. In: 
HABERMAS, Jürgen. Textos E Contextos. Tradução de Antonio Ianni Segatto. 1. ed. São 
Paulo: Editora Unesp, 2015[1991]. p. 61-80. 
 
______. Teoria e Práxis. São Paulo: Editora Unesp, 2013[1978]. 
 

______. Teoria do Agir Comunicativo: racionalidade da ação e realização social. Tradução 
de Paulo Astor Soethe. Revisão da tradução Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo : Editora 
WMF Martins Fontes, 2012[1981]. v. 1. 
 

______. Teoria do Agir Comunicativo: sobre a crítica da razão funcionalista. Tradução de 
Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo : Editora WMF Martins Fontes, 2012[1981]. v. 2. 
 

______. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de janeiro: Tempo Brasileiro, 1997[1992]. 354 p. v. 1. 
 

______. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de janeiro: Tempo Brasileiro, 1997[1992]. 354 p. v. 2 
 

HELIODORA, Barbara. Falando de Shakespeare. 1. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 
2001. 300 p. 
 

HENRIQUES, Antonio; MEDEIROS, João Bosco. Monografia no Curso de Direito. Como 
Elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 8. ed. São Paulo : Atlas, 2014. 
 

HENRIQUES, Ana Lucia Magano. O Ensino Jurídico: um esboço histórico. Cadernos 
Jurídicos Unisal Liceu Salesiano, Campinas, ano II, vol. 2, n. 3, p. 119-151, jun. 2011. 
Disponível em: <http://www.salesianocampinas.com.br/unisal/cadernos_vol3.htm>. Acesso 
em: 01 ago. 2015. 
 

HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da 
Silva; revisão da tradução por Eunice Ostrensky; organizado por Richard Tuck. 3. ed. São 
Paulo : Martins Fontes, 2014. 620 p. 
 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Sales. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 
Elaborado pelo Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua 
Portuguesa S/C Ltda. 1. ed. Rio de Janeiro : Objetiva, 2009. 1986 p. Acompanhado de CD-
ROM. 
 

HYLAND, Ken. Disciplinary cultures, texts and interactions. In: HYLAND, Ken. 
Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing. London, England. 
Pearson Education Limited, Longman, 2000. Ann Arbor, Michigan, EUA. University of 
Michigan Press, 2013[2004]. Project MUSE. 232 p. Disponível em: 
<https://muse.jhu.edu/book/22712>. Acesso em: 01 set. 2016. 
 



306 
 

INAF BRASIL 2015-2016. Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF. Estudo especial 
sobre alfabetismo e mundo do trabalho. São Paulo: Instituto Paulo Monte Negro – Ação 
Social do IBOPE; ONG Ação Educativa; Ibope Inteligência. 2015-2016. Disponível em: 
<http://www.ipm.org.br/pt-br/programas/inaf/relatoriosinafbrasil/Paginas/Inaf-2015---
Alfabetismo-no-Mundo-do-Trabalho.aspx>. Acesso em: 15 jan. 2017. 
 

INAF BRASIL 2011-2012. Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF. Principais 
resultados. Pesquisa gera conhecimento. O conhecimento transforma. São Paulo: Instituto 
Paulo Monte Negro – Ação Social do IBOPE; ONG Ação Educativa; Ibope Inteligência. 
2011-2012. Disponível em: <http://www.ipm.org.br/pt-
br/programas/inaf/relatoriosinafbrasil/Paginas/inaf2011_2012.aspx>. Acesso em: 15 jan. 
2017. 
 

INEP. PISA 2015 Matriz de Avaliação de Ciências. Tradução de Lenice Medeiros. 
Daeb/Inep, Brasília, Brasil, 2016. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/marcos_referenciais/2015/matriz_de_
ciencias_PISA_2015.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2017. Tradução do documento PISA 2015 
Released Field Trial Cognitive Items. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA2015-Released-FT-Cognitive-Items.pdf>. 
Acesso em: 15 jan. 2017. 
 

JASPERS, Karl. Introdução ao pensamento filosófico. São Paulo : Editora Cultrix, 
2006[1965]. 
 

JANSON, H. W.; JANSON, Anthony F. Iniciação à História da Arte. Tradução de Jefferson 
Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Título original: History of Art for 
Young People, c. 1971. 
 

KARNAL, Leandro. Hamlet e o mundo como palco. Versão tv cultura. Instituto CPFL, 
2016. Série: os clássicos da literatura e o cotidiano, dirigida por José Alves de Freitas Neto. 
Disponível em: <http://www.institutocpfl.org.br/cultura/2016/04/11/hamlet-e-o-mundo-como-
palco-com-leandro-karnal-versao-tv-cultura/>. Acesso em: 01 abr. 2016. 
 

KARNAL, Leandro. “Hamlet é o anti-fabebook”. Trecho de Shakespeare e o mundo como 
palco, com Leandro Karnal, abril de 2015. [S.I.]: Jollyroger80s Blogspot, 2015. Disponível 
em: <http://jollyroger80s.blogspot.com.br/2015/07/leandro-karnal-hamlet-e-o-anti-
facebook.html>. Acesso em: 01 jun. 2015. 
 

KLEIMAN, A. B. Preciso “ensinar” o letramento? Não basta ensinar a ler e escrever? 
Campinas: Cefiel/IEL/Unicamp, 2005-2010. Disponível em: 
<http://www.letramento.iel.unicamp.br/publicacoes/artigos/preciso_ensinar_letramento- 
Kleiman.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2011. 
 

______. Letramento e suas implicações para o ensino de língua materna. Signo, Santa Cruz 
do Sul, RS, v. 32, n. 53, p. 1-25, 2007. Disponível em: 
<http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/viewFile/242/196>. Acesso em: 15 fev. 



307 
 

2011. 
 

KOCH, I. G. V. Desvendando Os Segredos Do Texto. 6. ed. São Paulo : Cortez, 2009. 168 
p. 
______. A Coesão Textual. 7a. ed. São Paulo: Contexto, 1994. 75 p. 
 

KRAEMER, Márcia Adriana Dias. Letramento acadêmico/científico e participação periférica 
legítima: estudo etnográfico em comunidades de prática jurídica. Bakhtiniana, São Paulo, v. 
9, n. 2, p. 92-110, ago./dez., 2014. Disponível em: 
<http://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/view/19384>. Acesso em: 01 nov. 
2015. 
 

LANGUAGE AND LAW/LINGUAGEM E DIREITO. International online journal edited 
at the Faculty of Arts of the University of Porto, Portugal, and the Federal University of Santa 
Catarina - UFSC, Brazil. Santa Catarina: UFSC, 2016. Disponível em: 
<http://llld.linguisticaforense.pt/llldjournal-pt.html>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
 

LEA, Mary R.; STREET, Brian V. O modelo de “letramentos acadêmicos”: teoria e 
aplicações [The “Academic Literacies” Model: theory and Applications]. Tradução de 
Fabiana Komesu e Adriana Fischer. Revista Filologia e Linguística Portuguesa, São Paulo, 
v. 16, n. 2, p. 477-493, jul./dez., 2014. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/flp/article/view/79407/95916>. Acesso em: 01 fev. 2016. 
 

LEA, Mary R; STREET, Brian V. The “academic literacies” model: Theory and applications. 
[O modelo de “letramentos acadêmicos”: teoria e aplicações]. Theory into Practice, [S.I.], v. 
45, n. 4, p. 368–377, 2006. 
 

______. Student writing in higher education: An academic literacies approach. Studies in 
Higher Education, [S.I.], v. 11, n. 3, p. 182-199, 1998. 
 

LESNHAK, Simone. O sujeito na relação com o outro por meio da escrita : a 
apropriação de modos de dizer para inserção profissional na esfera jurídica. 2014. 376 p. 
Tese (Doutorado em Linguística)–Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de 
Comunicação e Expressão, Programa de Pós-Graduação em Linguística, Florianópolis, SC, 
2014. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/129451>. Acesso 
em: 01 ago. 2015. 
 

LILLIS, Theresa; SCOTT, Mary. Defining academic literacies research: issues of 
epistemology, ideology and strategy. Journal of Applied Linguistics, UK, v. 4, n. 1, p. 5–32, 
2007. 
 

LILLIS, T. Moving towards an “Academic Literacies” pedagogy: Dialogues of participation. 
In: GANOBCSIK-WILLIAMS, L. (Ed.). Teaching academic writing in UK higher 
education. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. p. 30-45. 
 



308 
 

LILLIS, T. Student writing. London, New York: Routledge, 2001. 
 

LILLIS, T. Whose ‘Common Sense’? Essayist literacy and the institutional practice of 
mystery. In: JONES, C.; TURNER, J.; STREET, B. (Orgs.). Students’ writing in the 
university: cultural and epistemological issues. Amsterdam: John Benjamins, 1999. p. 127-
140. 
 

LINGUÍSTICA FORENSE. Laboratório de Linguística Forense. Matosinhos, Portugal. 
Disponível em: <http://www.linguisticaforense.pt>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
 

LOURENÇO, Maria das Vitorias Nunes Silva. Análise Textual dos Discursos: a 
responsabilidade enunciativa no texto jurídico. 2013. 230f. (?). Tese (Doutorado em 
Linguística)–Programa de Pós-Graduação em estudos da Linguagem da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, 2013. 
 

______. A Argumentação na Petição Inicial. 2008. 103f. (?). Dissertação (Mestrado em 
Linguística Aplicada)–Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, 2008. 
 

LOUSADA, E. G. Elaboração de material didático para o ensino de francês. In: DIONISIO, 
A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Orgs.). Gêneros textuais e ensino. 5a. ed. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2007. p. 73-86. 
 

MACHADO, Anna Rachel (Coord.); LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. 
Planejar gêneros acadêmicos: escrita científica - texto acadêmico - diário de pesquisa - 
metodologia. São Paulo : Parábola Editorial, 2005. Leitura e produção de textos técnicos e 
acadêmicos, v. 3. 
 

MACIEL, Igor Barbosa Beserra Gonçalves. Impressões sobre O Trabalho de Conclusão de 
Curso – O Meio Ambiente e A Tributação: um olhar sobre a taxa de controle e fiscalização 
ambiental (TCFA). In: PEREIRA, Regina Celi Mendes (Org.). Entre Conversas e Práticas 
de TCC. João Pessoa: Ideia, 2016. p. 171-182. 
 

MACIEL, Igor Barbosa Beserra Gonçalves. O Meio Ambiente e a Tributação: um olhar 
sobre a taxa de controle e fiscalização ambiental (TCFA). 2015. 71 f. Monografia (Graduação 
em Direito)–Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Jurídicas, João Pessoa, 
2015. 
 

MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Centro de Estudos 
Jurídicos. Casa Civil da Presidência da República. Brasil. Disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-
da-republica>. Acesso em: 01 out. 2016. 
 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. São 
Paulo : Parábola Editorial, 2008. 296 p. 



309 
 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros Textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, 
Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. Gêneros Textuais 
& Ensino. 5. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. p. 19-36. 
 

MARCUZZO, Patrícia. Ciência em debate? Uma análise das vozes em notícias de 
popularização científica. 2011. 173 f. Tese (Doutorado em Letras)–Universidade Federal de 
Santa Maria, Centro de Artes e Letras, Programa de Pós-Graduação em Letras, RS, 2011. 
 

MARTELOTTA, M. E. Manual de Lingüística. São Paulo : Contexto, 2008. 254 p. 
 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
11. ed. 5. reimpr. São Paulo : Atlas, 2012. 322 p. 
 

MEDRADO, Betânia Passos (Org.). Deficiência visual e ensino de línguas estrangeiras: 
políticas, formação e ações inclusivas. Campinas, SP : Pontes Editores, 2014. 274 p. 
 

MEDRADO, Betânia Passos; PÉREZ, Mariana (Orgs.). Leituras do agir docente: a 
atividade educacional à luz da perspectiva interaciosnista sociodiscursiva. Campinas, SP : 
Pontes Editores, 2011. 302 p. Coleção: Novas Perspectivas em Linguística Aplicada, vol. 12. 
 

MELO, Anaína Clara de. A pesquisa jurídica para o desenvolvimento sustentável. João 
pessoa: Ideia, 2013. 
 

MELO, Quésia. Contra ativismo de sofá, amigos criam movimento ‘Geração Atitude’ no AC. 
G1, AC, 14 maio 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2016/05/contra-
ativismo-de-sofa-amigos-criam-movimento-geracao-atitude-no-ac.html>. Acesso em: 01 set. 
2016. 
 

MELO, Quésia. Alunos de direito da Ufac traduzem 'juridiquês' através de projeto social. G1 
AC, 18 ago. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2015/08/alunos-de-
direito-da-ufac-traduzem-juridiques-atraves-de-projeto-social.html>. Acesso em: 01 set. 2016. 
 

MELO, T. ; PEREIRA, R. C. M. . As marcas enunciativas presentes em textos escritos por 
crianças do ensino fundamental. In: Encontro Nacional de Letramento, 2008, João Pessoa. 
Anais do Encontro Nacional de Letramento. João Pessoa : Idéia, 2008. p. 1026-1032. 
 

MEURER, J. L. et al. (Orgs.). Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo : Parábola 
Editorial, 2005. 295 p. 
 

MIRANDA, Alessandra Magda de; LEITE, Evandro Gonçalves; DINIZ, Raquel Ribeiro. A 
Centralidade e O Protagonismo da Proficiência Escrita na Elaboração do TCC. In: PEREIRA, 
Regina Celi Mendes (Org.). Entre Conversas e Práticas de TCC. João Pessoa: Ideia, 2016. 
p. 91-110. 
 



310 
 

MIRANDA, Maressa da Silva. O mundo da vida e o Direito na obra de Jürgen Habermas. 
Prisma Jurídico, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 97-119, jan./jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93412810006>. Acesso em: 01 nov. 2015. 
 

MIRANDA, Roberta Drehmer de. François Ost e a hermenêutica jurídica – um estudo de 
Contar a Lei. Direito & Justiça, Revista de Direito da PUCRS, Porto Alegre, v. 37, n. 1, p. 
30-35, jan./jun. 2011. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/fadir/article/view/9093>. Acesso em: 01 
ago. 2016. 
 

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Da Aplicação de Linguística à Linguística Aplicada 
Indisciplinar. In: PEREIRA, R. C. M. e ROCCA, M. del P. (Org.). Linguística Aplicada: um 
caminho com muitos acessos. São Paulo: Editora Contexto, 2009. p. 11-24. 
 

MOITA LOPES, L. P. da. Uma Lingüística Aplicada Mestiça e Ideológica: interrogando o 
campo como lingüista aplicado. p. 13-44. In: FABRÍCIO, B. F. et al. Organizador: Luiz Paulo 
da Moita Lopes. Por uma Lingüística Aplicada INdisciplinar. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2006. 279 p. 
 

MONTANDON, A. O Livro da Hospitalidade: acolhida do estrangeiro na história e nas 
culturas. Tradução de: Marcos Bagno e Lea Zylberlicht. São Paulo: Editora Senac, 2011. 
1.437 p. 
 

MORETTO, Milena. Um modelo didático do gênero trabalho de conclusão de curso e 
uma perspectiva de trabalho de sala de aula. 2014. 212 p. Tese (Doutorado em Educação)–
Universidade São Francisco, Itatiba, SP, 2014. 
 

MOTTA-ROTH, Désirée. Letramento Científico: sentidos e valores. Notas de Pesquisa, 
Santa Maria, RS, v. 1, n. 0, p. 12-25, 2011. Disponível em: 
<http://periodicos.ufsm.br/nope/article/view/3983>. Acesso em: 01 mar. 2014. 
 

MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na 
universidade. São Paulo : Parábola Editorial, 2010. 
 

MOTTA-ROTH, D. Texto acadêmico e construção do conhecimento. Intercâmbio, São 
Paulo: LAEL/PUC-SP, n. 9, p. 39-48, 2000. 
 

NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 35. ed. Rio de Janeiro : Forense, 2013. 
424 p. 
 

NASCIMENTO, Erivaldo Pereira do. A polifonia nos gêneros acadêmicos e formulaicos: a 
construção de sentidos a partir da evocação da palavra alheia [Polyphony in academic and 
formulaic genres: meaning production through introducing the other words]. Letras de Hoje, 
Porto Alegre, v. 50, n. 3, p. 342-351, jul.-set. 2015. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/view/19385>. Acesso em: 15 



311 
 

maio. 2016. 
 

______, Erivaldo Pereira do. A modalização no gênero notícia jornalística (The modalization 
in the discourse genre news). Revista do Grupo de Estudos Lingüísticos do Nordeste 
(Gelne), v. 8, nos. 1/2, p. 71-86, João Pessoa: Ideia, 2006. Disponível em: 
<http://revista8.wixsite.com/revistadogelne/revista-2006-n12>. Acesso em: 15 maio. 2016. 
NEVES, José Roberto de Castro. Medida Por Medida: o direito em Shakespeare. Rio de 
Janeiro: GZ Ed., 2013. 332 p. 
 

NOBRE, Marcos. Apontamentos Sobre A Pesquisa Em Direito no Brasil. CADERNOS 
DIREITO GV. Biblioteca Digital da Fundação Getúlio Vargas. Brasília, DF. 11 set. 2009. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/2779>. Acesso em: 01 
jun. 2015. 
 

NÓBREGA, José Flóscolo da. Introdução ao Direito. 8. ed. Tribunal de Justiça da Paraíba, 
Edições Linha D’Água, 2007. 
 
NÓBREGA, Mônica. O ponto de vista do sistema: possibilidade de leitura da linguística 
geral de Ferdinand de Saussure. João Pessoa: Editora da UFPB, 2013. 192 p. (Coleção 
Humanidades). 
 

NÚCLEO DE MONOGRAFIA. Coordenação de Monografia. Centro de Ciências Jurídicas. 
João Pessoa, CCJ/UFPB. Disponível em: 
<http://security.ufpb.br/ccj/contents/paginas/coordenacoes-1/coordenacao-de-monografia>. 
Acesso em: 15 jan. 2015. 
 

OECD. Science performance among 15–year–olds, p. 49-108. In: PISA 2015 Results 
(volume I): excellence and equity in education. Paris, France: OECD, 2016a. 492 p. 
Disponível em: <http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-
i_9789264266490-en>. Acesso em: 15 jan. 2017. 
 

OECD. PISA 2015 Science Framework, p. 17-46. In: PISA 2015 Assessment and Analytical 
Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy. Paris, France: OECD, 
2016b. 199 p. Disponível em: <http://www.oecd.org/publications/pisa-2015-assessment-and-
analytical-framework-9789264255425-en.htm>. Acesso em: 15 jan. 2017. 
 

OLSON, D. R. A Escrita e A Formação da Mente. In: OLSON, D. R. O mundo no papel: as 
implicações conceituais e cognitivas da leitura e da escrita. Tradução: Sérgio Bath. São Paulo: 
Ática, 1997, p. 273-298. 
 

OST, François. A Tese de Doutorado em Direito: do projeto à defesa. Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo, RS, v. 7, n. 
2, p. 98-116, maio-ago. 2015. Disponível em: 
<http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2015.72.01>. Acesso em: 
01 ago. 2016. 
 



312 
 

______. Contar a Lei: as fontes do imaginário jurídico. Rio Grande do Sul: UNISINOS, 
2005. 462 p. 
 

OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY. Oxford. Oxford University Press. 
7th edition. 2005. 
 

PAIVA, V. L. M. O. et al. Sessenta anos de Linguística Aplicada: de onde viemos e para onde 
vamos. In: PEREIRA, R. C. M.; ROCCA, M. del P. (Org.). Linguística Aplicada: um 
caminho com muitos acessos. São Paulo: Editora Contexto, 2009. p. 25-50. 
 

PALAIA, Nelson. Noções essenciais de Direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 

PASSOS, José Joaquim Calmon de. Instrumentalidade do Processo e Devido Processo Legal. 
Revista Diálogo Jurídico, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, Salvador, v. 1, n. 1, 2001. 
Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br> ou em: 
<http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/REVISTA-DIALOGO-JURIDICO-01-2001-
J-J-CALMON-PASSOS.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2016. 
 

PEIRCE, C. S. Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition (Ed. Max H. Fish et 
al.). Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1982. 
 

PEREIRA, Crígina Cibelle. Formas e função do discurso do outro no gênero 
monográfico. 2007. 233 f. Dissertação (Mestrado em Letras)–Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-graduação 
em Estudos da Linguagem. Área de Concentração: Lingüística Aplicada, Natal, RN, 2007. 
Disponível em: <http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/16123>. Acesso em: 
01 ago. 2016. 
 

PEREIRA, Regina Celi Mendes (Org.). Entre Conversas e Práticas de TCC. João Pessoa: 
Ideia, 2016. 258 p. 
 
PEREIRA, Regina Celi Mendes. Uma Introdução e Outras Coisas Mais... In: PEREIRA, 
Regina Celi Mendes (Org.). Entre Conversas e Práticas de TCC. João Pessoa: Ideia, 2016. 
p. 9-16. 
 
PEREIRA, Regina Celi Mendes. Orientações e Desconstrução de Mitos sobre o TCC. In: 
PEREIRA, Regina Celi Mendes (Org.). Entre Conversas e Práticas de TCC. João Pessoa: 
Ideia, 2016. p. 19-30. 
 

PEREIRA, Regina Celi Mendes Pereira (Org.). Novos Talentos na Escrita em Sala de Aula. 
João Pessoa: Ideia, 2015. 101 p. 
 

______. Ateliê de Gêneros Acadêmicos. João Pessoa: Ideia, 2014a. 400 p. 
 

______. Letramento jurídico: uma análise sóciossubjetiva do gênero sentença. Cadernos do 



313 
 

IL, Porto Alegre, n. 48, p. 159-175, jun. 2014b. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/cadernosdoil/article/view/36890>. Acesso em: 01 jun. 2015. 
 

______. (Org.). Ações de Linguagem: da formação continuada à sala de aula. 1a. ed. João 
Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2010. 200 p. 
 

______. A constituição social e psicológica do texto escrito. In: PEREIRA, R. C. M. e 
ROCCA, M. del P. (Org.). Linguística Aplicada: um caminho com diferentes acessos. São 
Paulo: Contexto, 2009, p. 113-142. 
 

______. A concepção de letramento na escola: dimensão social e cognitiva. Língua, 
Linguística e Literatura. João Pessoa: UFPB/DLCV, v. 1, n. 3, 2005a, p. 61-77. 
 

______. Gêneros textuais e letramento: uma abordagem sociointeracionista da produção 
escrita de crianças de 1a. e 2a. séries do ensino fundamental. Tese de doutorado. Recife: 
UFPE, 2005b, mimeo. 
 
PEREIRA, Regina Celi Mendes; MEDRADO, Betânea Passos; REICHMANN, Carla Lynn 
(Orgs.). Letramentos e práticas formativas: pesquisas tecidas nas entrelinhas do ISD. João 
Pessoa: Editora da UFPB, 2015. 298 p. 
 
PEREIRA, Regina Celi Mendes; BASÍLIO, Raquel. A Didatização da Resenha Acadêmica 
em Contexto Universitário. In: NASCIMENTO, E. L. do; ROJO, R. H. R. (Orgs.). Gêneros 
de Texto/Discurso e Os Desafios da Contemporaneidade. Campinas, SP: Pontes Editores, 
2014. 
 

PIMENTA, Viviane Raposo. Textos forenses: um estudo de seus gêneros textuais e sua 
relevância para o gênero “sentença”. Uberlândia: UFU, 2007. Dissertação (Mestrado em 
Linguística), Programa de Pós-Graduação em Linguística, Instituto de Letras e Linguística, da 
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2007. 
 

POPPER, Karl Raimund. A Lógica da Pesquisa Científica. Tradução de Leonidas 
Hegenberg, Octanny Silveira da Mota. 2. ed. São Paulo : Cultrix, 2013. 
 

PRIM@ FACIE. Direito, História e Política. Revista do programa de Pós-Graduação em 
Ciências Jurídicas, João pessoa, CCJ/UFPB. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/primafacie>. Acesso em: 01 nov. 2014. 
 

REALE, Miguel. Lições preliminaries de direito. 27. ed. São Paulo : Saraiva, 2002. 
 

REVISTA DO INSTITUTO DE DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL (RIDCC). 
Periódico do Instituto de Pesquisa e Extensão Perspectivas e Novos Desafios de Humanização 
do Direito Civil-Constitucional. João Pessoa, CCJ/UFPB. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ridcc>. Acesso em: 01 out. 2016. 
 



314 
 

REVISTA GÊNERO&DIREITO (D&G). Grupo de Estudos Interdisciplinar sobre gênero. 
João Pessoa, CCJ/UFPB. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/index>. 
Acesso em: 01 out. 2016. 
 

REVISTA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Centro de Estudos 
Jurídicos. Casa Civil da Presidência da República. Brasil. Disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/revista-juridica-da-presidencia>. 
Acesso em: 01 out. 2016. 
 

ROJO, Roxane Helena Rodrigues. Letramentos múltiplos, escolar e inclusão social. São 
Paulo : Parábola Editorial, 2009. 128 p. Coleção Estratégias de ensino. 
 

ROJO, Roxane Helena Rodrigues. O letramento na ontogênese: uma perspectiva 
socioconstrutivista. In: ROJO, Roxane (Org.). Alfabetização e letramento: perspectivas 
lingüísticas. Campinas, SP : Mercado de letras, 1998. Coleção Letramento, Educação e 
Sociedade. 
 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 1996. 
 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004[1971]. 
 
SANTANA, Rômulo Pinti de Lacerda. Efetividade da Ação Civil Pública em Matéria 
Ambiental e suas Implicações. 2013. 76 f. Monografia (Graduação em Direito)–
Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Jurídicas, João Pessoa, 2013. 
 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 5. ed. São Paulo : Cortez, 
2008. 
 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. Organizado por Charles Bally e 
Albert Sechehaye; com a colaboração de Albert Riedlinger; prefácio da edição brasileira Isaac 
Nicolau Salum; tradução de Antônio Chelini, José Paulo paes, Izidoro Blikstein, 34. ed. São 
Paulo: Cultrix, 2012[1970]. 
 

SAUSSURE, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bailly et 
Albert Séchehaye avec la collaboration de Albert Riedlinger. Édition critique préparée par 
Tullio de Mauro [1967]. Posface de Louis-Jean Calvet. Paris: Édition Payot & Rivages, 1995 
[1916]. 
 

SCRIBNER, Sylvia. Literacy in Three Methafors. American Journal of Education, 
Pennsylvania, v. 93, n. 1, p. 6-21, 1984. 
 

SHAKESPEARE, William. The Complete Works of William Shakespeare. Oxford, The 
Shakespeare Head Press; Wordsworth Editions, 1996. 



315 
 

SILVA, Gabriela Belo da; LEITÃO, Poliana Dayse Vasconcelos; BARROS, Webert 
Cavalcanti. Sugestões para a Construção do Desenvolvimento do TCC. In: PEREIRA, Regina 
Celi Mendes (Org.). Entre Conversas e Práticas de TCC. João Pessoa: Ideia, 2016. p. 53-
74. 
 

SILVA, Josevânia da (Org.). TCCendo saberes Unipê: 2013.1. João Pessoa: Editora da 
UFPB, 2013. 525 p. 
 

SITO, Luanda Rejane Soares. Suleando a universidade: conexões entre letramento acadêmico, 
práticas institucionais do mistério e perspectivas descoloniais. Anais do XI Círculo de 
Estudos Linguísticos do Sul – Celsul, realizado pela Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), em Chapecó-SC, de 12 a 14 de novembro de 2014. “GT: Estudos de letramento no 
Brasil: balanço e perspectivas”. Disponível em: 
<http://www.celsul.org.br/evento/anais_celsul_2014/400-
98d8726fb5b226990439fbe7dc67fd50.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2015. 
 

SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. 5. ed. São Paulo : Contexto, 2008[1995]. 
 

______. Alfabetização e letramento. 5a. ed. São Paulo : Contexto, 2008 [2003]. 128 p. 

 

______. Letramento e Alfabetização: as muitas facetas. Poços de Caldas: 26a. Reunião 
Anual da ANPED, mimeo, 2003. 
 

SOARES, M. B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 
190 p. v. 1. 
 

SOUSA et al. A Relação entre As Práticas de Linguagem e A Área de Conhecimento na 
Exposição Oral: o pesquisador e sua identidade. In: PEREIRA, Regina Celi Mendes (Org.). 
Entre Conversas e Práticas de TCC. João Pessoa: Ideia, 2016. p. 111-138. 
 

SOUZA, E. C. de. Memória Educativa: narrativas de formação – recortes de um eu em 
crescimento e partilha. In: SOUZA, E. C. de. O Conhecimento de si: estágio e narrativas de 
formação de professores. Rio de Janeiro : DP&A ; Salvador, BA : UNEB, 2006. p. 101-138. 
 

SOUZA, E. V. de; Vilar, S. F. P. Parâmetros Curriculares em Questão: o ensino médio. 
João Pessoa: Editora Universitária, UFPB, 2004. 129 p. 
 

SPINOZA, Benedictus Baruch de. Ética. 3. ed. Tradução e organização de Tomaz Tadeu. São 
Paulo : Autentica Editora, 2010. 424 p. 
 

STREET, Brian V. ‘Academic Literacies approaches to Genre’? RBLA, Belo Horizonte, v. 
10, n. 2, p. 347-361, 2010. 
 

STREET, Brian V. (2003). “What’s “new” in New Literacy Studies? Critical approaches to 



316 
 

literacy in theory and practice”. Current issues in comparative education, Kings College, 
London, v. 5, n. 2, p. 77–91. 
 

STREET, Brian V. Literacy in Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1984. 
 

SWALES, J. M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990. 
 

TOMASELLO, M. Origens Culturais da Aquisição do Conhecimento Humano. Tradução 
de Cláudia Berliner. São Paulo : Martins Fontes, 2003. 342 p. 
 

TRUDA, Felipe. Magistrado do RS troca 'juridiquês' por linguagem simples em 
sentença. G1, RS, 06/06/2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/noticia/2015/06/magistrado-do-rs-troca-juridiques-por-linguagem-simples-em-
sentenca.html>. Acesso em: 01 set. 2016. 
 

VLEX BRASIL. Informação jurídica inteligente. Barcelona: VLEX, 2016. Disponível em: 
<http://vlex.com.br/produtos/profissionais/br-pa-global>. Acesso em: 01 out. 2016. 
 

VARELLA, Marcelo Dias; ROESLER, Cláudia Rosane. Dificuldades de Avaliação de 
Publicações na Área de Direito. RBPG, Brasília, v. 9, n. 18, p. 663 - 701, dez. 2012. 
Disponível em: <http://ojs.rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/view/361>. Acesso em: 
01 jun. 2015. 
 

VOLOCHINOV, Valentin Nikolaïevitch. Marxismo e filosofia da linguagem : problemas 
fundamentais do método sociológico da linguagem. Prefácio de Romam Jacobson; 
apresentação de Marina Yaguello; tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira, com a 
colaboração de Lúcia Teixeira Wisnik e Carlos Henrique D. Chagas Cruz. 14. ed. São Paulo : 
Hucitec, 2010[1929]. 203 p. 
 

VÓVIO, Cláudia Lemos. Alfabetismo funcional. In: Glossário do Centro de Alfabetização, 
Leitura e Escrita (CEALE). Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Disponível em: 
<http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/alfabetizacao-funcional>. 
Acesso em: 01 abr. 2016.  
 

VIGOTSKI, L. S. A Formação Social da Mente : o desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores. COLE, Michael Cole et al. (Org.). Tradução de José Cipolla Neto; 
Luís Silveira Menna Barreto e Solange Castro Afeche. 7a. ed. São Paulo : Martins Fontes, 
2007/1984 [1930]. 182 p. 
 

______. 1896-1934. Pensamento e linguagem. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 
Revisão técnica de José Cipolla Neto. 4a. ed. São Paulo : Martins Fontes, 2008/1987 [1934]. 
194 p. 


