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RESUMO

Considerando a importância da relação entre a linguagem, a escrita e a atividade do Direito, este trabalho tem por objetivo debruçar-se sobre a 
prática pedagógica do(a) professor(a) responsável por lecionar a disciplina de Redação Instrumental a acadêmicos do curso de Direito, visando 
analisar a forma de ensino de um dos itens essenciais que compõem a petição inicial: a narrativa jurídica valorada. Dessa forma, tendo em vista 
que uma narrativa bem escrita pode tornar-se aspecto essencial para a efetividade da posterior argumentação, busca-se compreender o gênero 
textual em questão, seu discurso e sua função dialógica - principalmente no que tange à importância da seleção e interpretação dos fatos 
jurídicos -; detectar os pontos que diferem a narrativa jurídica valorada da narrativa jurídica simples; bem como, posteriormente, explorar o papel 
do(a) docente no aprendizado substancial em busca de uma construção textual eficiente. Para isso, são utilizados como referencial teórico e 
metodológico os pressupostos da Linguística Aplicada baseados nos estudos de Mikhail Bakhtin (2003, 2016), Valentín Volóchinov (2017), e Sueli 
Cristina Marquesi (2011, 2016, 2017) a fim de dar melhor suporte, estrutura e relação ao tema. A partir dessa pesquisa, pode-se deduzir que o 
uso de metodologias ativas são maneiras mais eficazes para o sucesso do ensino-aprendizagem da narrativa jurídica valorada e que esse gênero 
textual é uma ferramenta imprescindível para organizar os fatos e vinculá-los à princípios e normas legais de forma que sua interrelação e 
conteúdo sejam compreendidos e empreendidos com maior facilidade na argumentação jurídica. Portanto, conclui-se que a performance do(a) 
professor(a) de Redação Instrumental é de suma importância para a aprendizagem e, sobretudo, para deter o interesse dos futuros operadores 
do direito à língua, já que, em grande medida, a escrita pode qualificar ou desqualificar o profissional em sua prática jurídica a depender do modo 
como é manipulada.
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