
 

 

Homem-Sociedade-Direito: uma relação intencionada 
representada ao mundo em forma de discurso 

 
Cristiane Paniagua de Souza Palaro 

Professora da Fabe – Faculdade de Bertioga 

Professora da Rede Particular de Ensino 
Graduada em Direito e Letras – UBC 

Pós – Graduada em Língua Portuguesa – PUC - SP 

Mestre em Língua Portuguesa – PUC – SP 
cripaniagua@hotmail.com 

 

 

Resumo  

Situado na teoria da Análise Crítica do Discurso (ACD), com vertente 

sócio-cognitiva, esta proposta visa discutir a importância da prática da 
linguagem para o profissional forense que, por reconhecer a 

necessidade de por em prática a ferramenta Língua Portuguesa, no seu 
dia a dia, ao elaborar o seu discurso, pretende trazer à tona o querer-
dizer de forma  intencionada, influenciado pelos valores culturais e 

ideológicos de uma sociedade. Face ao exposto, questiona-se: De que 
maneira a língua, ao ser associada a processos cognitivos subjacentes 

ao discurso, é capaz de conduzir interesses particulares em litígio, uma 
vez que está subserviente à relação presente na tríade homem-

sociedade-direito? Entretanto, por ser o discurso considerado uma 
prática social, pressupõe-se que: i. Ao por em prática o seu querer-dizer, 

o profissional do direito recorre à melhor forma de colocar em ação o 
seu domínio sobre a língua;  ii. O discurso é tido como uma prática 
social e, por este motivo, o querer-dizer individual e intencional, 

intrínseco neste discurso, transforma-se em querer-dever-dizer capaz de 
reconstituir  uma verdade;  iii. O discurso institucional é representado 

pelo Estado de Direito que, por intermédio da lei, busca alcançar 
sucesso  na gestão das relações sociais, no sentido de atingir o senso 

comum ao propor limites margeados pelo permitido e pelo proibido. Para 
servir de suporte teórico, consultou-se a seguinte base teórica: 

Fairclough (1997-2001); Greimas (1976); Mirabete (2009); van Dijk 
(1997 – 2002). 
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Abstract 

Based on the theory of Critical Discourse Analysis (CDA), with socio-
cognitive aspect, this proposal aims to discuss the importance of 
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practicing the language for the professional of law who, recognizing the 

need to put into practice the Portuguese language tool in his daily life 
when preparing his speech, intends to bring up the ‘wanting to say so’, 

in a intentioned form and influenced by cultural and ideological values 
of society. Given the above, the question is: How does the language, 
associated with cognitive processes underlying speech, is able to 

conduct private interests at litigation, since it is subservient to the 
relationship in the triad: man/society/law? However, the speech, 

regarded as a social practice, it is assumed that: i. When put into 
practice his ‘want to say’, the professional of law refers to the best way 

to put into action his mastery over the language, ii. The speech is seen 
as a social practice, and for this reason, the individual and intentional 
‘want to say’ inherent in this discourse, becomes a ‘must-want-say’ able 

to reconstructs the truth, iii. The institutional discourse is represented 
by the Official Rule of Law, and through Law, reaches to be successful 

in managing social relations, in order to achieve the common sense 
proposing a limit bordered by the permitted and the forbidden. To serve 

as a theoretical support, we referred to the following theoretical basis: 
Fairclough (1997-2001); Greimas (1976); Mirabete (2009); van Dijk 
(1997 – 2002). 
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