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RESUMO

A linguagem é o principal instrumento de trabalho do operador do Direito, uma vez que esse profissional vive primacialmente do Direito e da 
língua materna. A presente pesquisa considerou que o profissional do Direito, mais do que qualquer outro, precisa saber utilizar o vernáculo com 
conhecimento, habilidade e tática, a fim de promover uma determinada versão da realidade que garanta a defesa de sua tese, dando-lhe pujança 
e autoridade. Ademais, precisa ser capaz de exteriorizar suas ideias de forma adequada à situação comunicativa, aos interlocutores e aos 
objetivos do texto. O Direito é uma ciência que mantém contato direto com a argumentação, e é por meio dela, na relação do contraditório, que 
o argumentador lança mão de estratégias que viabilizem os melhores efeitos de adesão na interação com o outro, ou seja, a linguagem jurídica é 
revestida de intencionalidade. Assim, justifica-se a busca de uma melhor elaboração do discurso jurídico a fim de torná-lo mais suasório e 
atrativo. A principal situação-problema deste trabalho consistiu em investigar o papel da metáfora na persuasividade do discurso jurídico, em 
virtude de sua capacidade de funcionar como elemento de mediação entre os meios conscientes e inconscientes de persuasão, ou seja, entre a 
cognição e a emoção. De fato, uma característica fundamental da metáfora é a sua capacidade de influenciar nossos valores, crenças e atitudes 
por meio da ativação de reações entre o domínio fonte e o domínio alvo, transferindo associações negativas ou positivas do primeiro para o 
segundo. A força dessa figura reside precisamente em seu apelo emocional e na capacidade de expressar de forma compacta imagens vívidas de 
forma que dificilmente se conseguiria se ela não fosse utilizada. Esta pesquisa, que tem amparo na metodologia bibliográfica, tem como objetivo 
sustentar que a metáfora, antes concebida como uma mera figura de linguagem é, na verdade, um instrumento imprescindível para a nossa 
compreensão de mundo, ou seja, a metáfora deve ser compreendida como uma figura, essencialmente, de pensamento. Destarte, as conclusões 
desta pesquisa apontam para a convicção de que a metáfora deve deixar de ser abordada apenas no âmbito da linguagem para o ser, 
primordialmente, no âmbito cognitivo. É possível afirmar que não se trata de um uso especial da linguagem literária por indivíduos dotados de 
criatividade e especial talento, mas sim de um recurso retórico típico da linguagem cotidiana que permeia todo o tipo de interação entre os 
falantes da língua. Na argumentação jurídica, a metáfora ganha especial relevo e função suasória, na medida em que ajuda a estruturar conceitos 
abstratos que podem ser, por um lado, de difícil compreensão, mas, por outro, essenciais para o funcionamento da mente humana. Assim, os 
efeitos de sentido que a metáfora possibilita podem aproximar o interlocutor das ideias do argumentador, levando o primeiro a aderir aos 
argumentos do segundo com grande propriedade. Portanto, conclui-se que a linguagem desempenha um relevante papel na teoria da metáfora 
conceptual. É por meio dela que a metáfora constrói a realidade de uma dada maneira em detrimento de outras tantas possibilidades, algo 
indispensável para quem busca a verossimilhança muito mais que a verdade real. Por intermédio da metáfora, o argumentador pode fazer uso da 
linguagem de forma a direcionar a compreensão de seu interlocutor da maneira que melhor lhe aprouver, ressaltando determinados aspectos de 
um conceito e encobrindo outros, inconsistentes com a metáfora proposta. Assim, mister se faz que o interlocutor seja capaz de assumir uma 
postura mais crítica que o possibilite compreender que um determinado conceito está sendo apenas parcialmente estruturado. Isso não é uma 
tarefa fácil, mas absolutamente necessária, particularmente para um magistrado, pois ainda que a prestação jurisdicional se dê mediante a 
apresentação de evidências e de argumentação, ela será sempre movida pelo livre convencimento motivado.
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