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RESUMO

O Direito é a profissão da palavra, uma vez que os profissionais dessa área vivem primacialmente do Direito e da Língua Portuguesa. A linguagem 
é indubitavelmente o seu principal instrumento de trabalho e esse profissional, mais do que qualquer outro, precisa saber utilizar o vernáculo de 
forma culta, estética e precisa. Ademais, dada a relevância da tarefa a ser desempenhada pelo operador do Direito, a linguagem jurídica utilizada 
por ele deve ser expressa com grau de formalidade adequado ao assunto e ao interlocutor. Assim, cabe a esse profissional fazer uso de formas 
linguísticas em seu discurso com conhecimento, tática e habilidade, a fim de produzir argumentos de forma eficiente. Ademais, ele deve ser capaz 
de mitigar argumentos da parte adversária ao longo do processo, com vistas a promover uma determinada versão da realidade que garanta a 
defesa de sua tese, dando-lhe pujança e autoridade. Posto isso, é justificável a busca de uma melhor elaboração do discurso com vistas a torná-lo 
mais persuasivo e atrativo. A principal situação-problema desta investigação consiste em investigar o papel do Sistema da Avaliatividade no 
discurso jurídico, particularmente da categoria de julgamento, que trata dos recursos utilizados para julgar o comportamento das pessoas em 
termos de sanção social e estima social. Esta pesquisa, que tem amparo na metodologia bibliográfica, visa a sustentar que a Avaliatividade é um 
sistema de recursos interpessoais à disposição do produtor de textos para que se posicione em relação ao que expressa. Com efeito, por 
intermédio das escolhas linguísticas é possível variar o grau de formalidade, distanciamento, intensidade, ênfase etc., ou seja, a linguagem oferece 
uma miríade de mecanismos para que avaliações diversas possam ser atribuídas aos aspectos mais diferentes das atitudes cotidianas. As 
conclusões desta pesquisa, portanto, apontam para a convicção de que o Sistema de Avaliatividade, como ferramenta persuasiva, parece merecer 
destaque nos estudos de argumentação jurídica, na medida em que, ao longo de um processo judicial, há uma expectativa de que o operador do 
direito seja capaz de ampliar, diminuir, reforçar, anular argumentos para que a defesa de uma tese jurídica possa ser bem-sucedida. Ainda com 
amparo na metodologia bibliográfica, foi possível concluir que a linguagem desempenha um papel central no Sistema da Avaliatividade, na 
medida em que é por meio da linguagem valorada que se constrói o real, o que é indispensável para quem busca – como no Direito – a 
verossimilhança muito mais vezes que a verdade real. De fato, a forma como esses profissionais fazem uso da linguagem, em peças processuais, 
para deliberadamente avaliar positivamente ou negativamente o comportamento ou o caráter de uma pessoa, com vistas a persuadir um 
auditório e garantir a sua adesão, demonstram a relevância dos estudos acerca da Avaliatividade. Dessa forma, o operador do direito pode fazer 
uso da linguagem de forma a direcionar a compreensão de seu interlocutor da maneira que melhor lhe convier, cabendo a este último assumir 
uma postura mais crítica no sentido de entender que uma versão é sempre construída a partir de interesses específicos. Isso nem sempre é uma 
tarefa fácil, mas necessária, particularmente na posição de um magistrado, que dará a prestação jurisdicional mediante a apresentação de 
evidências e de argumentação jurídica, mas sempre movido pelo livre convencimento motivado.
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