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LINGUAGEM E LÓGICA NO 

APENDIZADO DO DIREITO 

 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

 

PRÓLOGO 

 As preocupações com a reforma do ensino jurídico, ordinariamente, têm-se restringido 

à reorganização dos currículos. A precariedade da estrutura universitária – carente de 

condições materiais mínimas – tem obstado a adoção de currículos flexíveis. As escolas mais 

atentas às exigências da vida profissional o que têm feito – à parte algumas poucas, entre as 

que desfrutam de melhores condições materiais – é ingurgitar seus currículos com o acúmulo 

de novas disciplinas. 

 Quem leciona Direito costuma ser o juiz, advogado ou promotor, que dá aulas em 

horários roubados a suas outras atividades. É raro o mestre que se tenha dedicado a estudos 

pedagógicos ou didáticos. A profissão de professor de Direito está ainda por nascer, entre nós. 

Desprezam-se, por isso, aspectos pedagógicos, metodológicos e lógicos da maior importância. 

 A presente comunicação foge, talvez, aos objetivos deste Seminário (*), porque não 

ousou formular qualquer conclusão. É que, tendo sido seu ponto de partida a verificação da 

deficiência, cada vez maior, no uso da língua, dos nossos estudantes universitários, ao iniciar 

estas reflexões, acreditávamos ter algumas idéias definitivas a respeito. Mas agora, ao fim e ao 

cabo, resta-nos a perplexidade... 

 

 

1. O homem começou a pensar com as mãos. As operações mecânicas de abrir e fechar, 

desvelar e ocultar, unir e separar, ajustar, arranjar, compor, aumentar e encurtar, distribuir, 

excluir e incluir, opor, selecionar, etc., são operações lógicas. A lógica, antes de ser a arte de 

bem pensar, como se acreditava no passado, foi à técnica de pôr em ordem, de ordenar: pôr 

em ordem nas coisas, condição de inteligibilidade; pôr ordem no pensamento, através da 

linguagem; pôr ou construir ordem no mundo, através do pensamento. 

 

Quando a palavra nasceu a lógica já existia. Melhor: a linguagem nasceu de uma urgente 

necessidade lógica. Mas a lógica tomou o nome da sua criatura, logos. E a lógica conceptual, a 

sistematizada – não a vivida – se foi construindo sobre a linguagem. É sobre os modelos da 

linguagem – de uma determinada linguagem, que se supunha revelar os modelos permanentes 

do ser e do pensar – que ARISTÓTELES edifica o Organon e, nele, particularmente os Primeiros 

Analíticos.  
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No prefácio de As palavras e as coisas MICHEL FOUCAULT atribui a inspiração dessa obra a 

um texto de JORGE LUIZ BORGES. O texto cita uma certa enciclopédia chinesa onde vem 

escrito que “os animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) 

domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos na presente 

classificação, i) que se agitam como loucos, j)inumeráveis, k) desenhados com um pincel muito 

fino de pelo de camelo, l) et caetera, m) que acabam de quebrar a bilha, n) que de longe 

parecem moscas”.  

 

Comenta MICHEL FOUCAULT: 

 

“No deslumbramento dessa taxinomia, o que alcançamos imediatamente, o que, por meio 

do Apolo, nos é indicado como o encanto exótico de um outro pensamento é o limite do 

nosso: a pura impossibilidade de pensar isto........ A monstruosidade que Borges faz circular na 

sua enumeração consiste ..... em que o próprio lugar dos encontros nela se acha arruinado. O 

que é impossível não é a vizinhança das coisas, é o próprio sítio em que elas poderiam 

convizinhar”.  

 

Tais considerações, rigorosamente, modernas, desmentem a crença antiga no paralelismo 

entre o que seria o único sistema lógico possível e a ontologia. PLATÃO configurara o mundo 

físico como um reflexo do mundo das idéias. Mas a velha afirmação de ARISTÓTELES de que 

nihil est in intelléctu quod non fúerit prius in sensu já pode ser interpretada, hoje, a uma nova 

luz: da proporcionalidade entre o sistema lógico e um universo perceptivo determinado. Veja-

se, por exemplo, a cultura zulu, que é chamada de cultura circular: as palhoças dos zulus são 

redondas, com portas redondas; a terra é lavrada em linhas curvas e poucos são os objetos por 

eles utilizados que apresentem cantos ou linhas retas. Não são afetados, por isso, por muitas 

das ilusões óticas que nos alcançam – ocidentais criados em culturais retangulares – entre elas 

a ilusão da perspectiva (v. R. L. GREGORY, A psicologia da visão, Ed. Inova, Porto). 

 

Ora, nem todos os padrões perceptivos são fruto necessário, particular e único, de 

determinado tipo de civilização ou cultura. Mas ainda que eliminássemos, se tal fosse possível, 

os seus decalques lógicos, a lógica que remanescesse não se poderia considerar um sistema 

absoluto, universalmente válido. Bem por isso é que a história nos tem exibido um paradoxo: é 

a lógica que se tem construído conforme o avanço das ciências. 

 

GASTON BACHELARD (Filosofia do novo espírito científico) explica como tipos de 

geometria não-euclidiana evidenciam a necessidade de construção de sistemas lógicos não-

aristotélicos. Na seqüência de sua exposição dedica várias páginas ao exame da obra do 

pedagogo ALFRED KORZYBSKY, Science and Sanity, an introduction to non-aristotelian systems 

and general semantics, publicada em Nova York, em 1933. Para KORZYBSKI a criança, do ponto 

de vista neurológico, nasce com um cérebro inacabado e não, como se julgava, com um 

cérebro inocupado. Segundo esse estudioso a civilização está ameaçada de uma epidemia de 
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esquizofrenia (atente-se bem no sentido do termo esquizofrenia, que corresponde a um 

espírito fragmentário, incapaz de presidir a uma organização lógica), desenvolvendo-se ao 

nível da linguagem. Tal disfunção nasceria da “falta de sincronismo entre a evolução do real e 

do social por um lado, e a evolução da linguagem por outro. Sem uma revolução semântica 

profunda, o instrumento que é a linguagem irá em breve revelar-se inteiramente inadaptado”, 

não apenas ao nível das ciências, mas da vida comum. 

2. Entre os conhecimentos instrumentais, necessários ao aprendizado do Direito e ao 

exercício de atividade nessa área, encontram-se, como não poderia deixar de ser, a linguagem 

e a lógica. 

 

Diziam os antigos ser tríplice a atividade do jurista: cavére, àgere, respondére. Quando se 

fala em lógica no campo do Direito, a primeira idéia que nos costuma acudir à mente é a da 

antiga dialética, como arte da argumentação. Esse, porém, é apenas um campo particular da 

lógica jurídica e nem de longe o mais importante. O Direito, e mais precisamente o Direito 

Objetivo, é um sistema, um construído lógico. 

 

A ciência do Direito não é uma, nem existe uma só lógica jurídica.  

 

Um processo formal na elaboração do Direito. Aqui, diga-se de passagem, a ilusão idealista 

toldou o pensamento jurídico durante longo tempo, conforme já denunciava PEDRO LESSA: 

“Os racionalistas não se cansam de repetir que a observação dos fatos não é suficiente para 

fundar a criação da ordem jurídica positiva, porque do ser não há modo de se passar ao dever 

ser. Tal afirmação não tem a menor procedência. Pela observação e experimentação sabemos 

o que é bom e o que é mau. Não é difícil, daí, formular a regra jurídica, em atenção ao 

princípio de que devemos fazer o bem e evitar o mal” (Filosofia do Direito). 

 

Outro é o método da dogmática jurídica. Em estudo publicado em 1968 na Revista dos 

Tribunais, o autor deste trabalho apontava o método de problemas como adequado, no ensino 

do Direito, a unir a lógica à experiência, fazendo como que desabrochar, na lei, toda a sua 

potencialidade normativa. Porque a lógica não tem apenas a pretensão de ser uma descrição 

formal da realidade: ela pretende ser também (se com sucesso ou não, isso é outro problema) 

a prévia e mais abrangente descrição de toda a experiência possível. 

 

Ora, a norma jurídica, em sua expressão mais abstrata – se A seja B; ou A implica B. ou A→ 

B – corresponde a uma proposição de tipo matemático. 

 

Se a maioridade deve ser atingida aos 18 ou aos 21 anos, é matéria que escapa à 

indagação do jurista como tal; é objeto das ciências auxiliares do Direito, ancilares, antes de 

tudo, da política. Também não compete ao jurista, como tal, verificar se a fixação do início da 

maioridade aos 18 anos vem produzindo ou não efeitos desejáveis: é matéria que compete ao 

sociólogo. Ao aplicador da lei cabe verificar a existência do fato, revelar a regra jurídica, 



 

4 

 

subsumir o fato à regra jurídica. No enunciado se A seja B, o termo A aponta para todos os 

fatos singulares da classe A. 

 

Mas a norma jurídica se enuncia mediante signos – as palavras – cujo significado é fluido e 

inconstante. “Uma das mais altas e prestantes funções dos juristas”, afirma PONTES DE 

MIRANDA, “é a de definir o conteúdo dos termos empregados pela lei, para que flua sem 

contradições o sistema jurídico”. E de um psicólogo a aguda observação de que o legislador se 

vê obrigado a usar palavras abertas, pois tem que antecipar os usos dos termos legais que 

possam vir a se tornar necessários em um futuro imprevisível (v. ANTON EHRENZWEIG, A 

ordem oculta da arte, Zahar, 1969). 

 

3. No passado, a lógica figurava entre as matérias do assim chamado curso clássico, e 

também no vestibular. Sendo menor o número de vagas e relativamente pequeno o número 

de candidatos, o concurso vestibular era verdadeiramente seletivo, e providos, os 

bacharelandos, de base para o aprendizado do Direito. A expansão dos cursos universitários 

com a multiplicação das escolas de Direito alterou profundamente esse quadro.  

 

Os professores de Direito, atualmente, tropeçam com um obstáculo quase insuperável, ao 

tentarem iniciar nos conhecimentos jurídicos estudantes de grau superior jejunos em 

Português. 

 

Colhemos em uma prova tomada ao acaso alguns erros de Português, cometidos por 

alunos do curso de bacharelado: 

 

“consessão” –  

 

“susceder” – 

 

“o menor será houvido pelo juiz”... 

 

Meros erros de grafia. E estes outros: 

 

“seu pai opõem-se” – 

 

“ser-lhe-á feita as seguintes perguntas” –  

 

“duas testemunhas que conhece”... 

 

Meros erros de concordância. E mais estes outros: 

 

“se o tutor opor-se” – 
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“caso, exista os requisitos legais” –  

 

“o menor, estando sobre tutela”... 

 

E por fim, estes: 

 

“teriam que ser perguntados fatos e dados para que fosse elucidado a pretensão” – 

 

“o documento que lhe pedirei como advogado interessado na questão sobre a 

solicitação de emancipação do referido João, o qual é repelido pelo tutor como 

negação para a sua emancipação será o seguinte”... 

 

Erros complexos de sintaxe, semântica, ritmo e estilo que obrigam o leitor a um difícil 

esforço de decodificação. Mas o que não se consegue sequer reproduzir são os textos 

absolutamente carentes de sentido, não uma coleção de erros, mas um irremediável naufrágio 

da expressão, como se nos encontrássemos diante daquela enciclopédia chinesa. MICHEL 

FOUCAULT lembra que certos afásicos, segundo parece, não conseguem classificar de maneira 

coerente as meadas de lã multicor colocadas na superfície de uma mesa: sua organização do 

espaço é fragmentária. 

 

4. O Português – embora contra a respeitável opinião de muitos puristas do curso de 

bacharelado – vem sendo incluído no currículo de várias faculdades, como a da Universidade 

Mackenzie e, mais recentemente, a de Santos. 

O presente trabalho, porém, não tem o fito de discutir os currículos do curso de 

bacharelado, e a inclusão – ou exclusão – desta ou daquela disciplina. Se o conhecimento do 

direito positivo vigente é parte indispensável na formação do bacharel, conhecer o Direito, 

porém, não é somar informações sobre as leis vigentes no extenso campo do Direito, é 

surpreender a vida imanente no fenômeno jurídico e no tecido lógico do Direito objetivo. 

O Jornal da Tarde de 10 de fevereiro deste ano (1795) publicou artigo LUIZ CARLOS LISBOA 

sob o título A reabilitação da palavra. Vale a pena reproduzir algumas de suas brilhantes 

observações. 

“Quem convive com jovens – seja como pai, como professor, como amigo – experimenta 

impulso freqüente para complementar aquela expressão geralmente truncada, repetitiva, 

entrecortada de neologismos e gestos de socorro”. 

Sustenta o articulista que 

“A falta de familiaridade com a língua deve-se não apenas à preguiça e às limitações de 

alguns veículos de comunicação, mas também a um punhado de preconceitos que deitaram 

raízes principalmente entre jovens. Há como que vergonha de empregar a palavra certa, 

quando esse vocábulo corre o risco de não ser muito conhecido. É como se ele identificasse 
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uma classe de pessoas – ou um grupo etário – à qual um jovem não deseja pertencer, sob 

pena de parecer ridículo”. 

Não nos cabe aqui examinar as causas dessa deficiência apresentada pelas novas gerações, 

ou novos estratos sociais, agora com acesso aos cursos jurídicos. Como professores, somos 

técnicos que devemos – e só podemos – utilizar, em nosso trabalho, os instrumentos que a 

ciência coloca ao nosso alcance. Nosso programa imediato parece que deve ser o da 

reabilitação da palavra, e a inclusão do Português nos currículos se insere nesse programa. 

Mas qual Português? 

Em breve estudo sobre a linguagem radiofônica, escrito em 1940 (v. O empalhador de 

passarinhos), esse modelo de clareza e lucidez que foi MÁRIO DE ANDRADE observará: 

“A língua, em seu sentido, digamos, abstrato, é uma propriedade de todo o grupo social 

que a emprega. Mas isto é uma mera abstração, essa língua não existe. O tempo, os acidentes 

regionais, as profissões, se encarregam de transformar essa língua abstrata numa quantidade 

de linguagens concretas diversas. Cada grupinho, regional e profissional, se utiliza de uma 

delas. Deus me livre de negar a existência de uma língua ‘culta’. Mas esta é exclusiva apenas 

de um dos grupinhos do grande grupo social”. 

A linguagem jurídica, com seus particularismos, faz parte dessa língua culta. O programa 

de reabilitação da palavra implica um esforço, que é cada dia mais hercúleo, de aproximação 

do estudante às águas lustrais da linguagem técnico-jurídica. 

Queremos, porém, chamar a atenção para alguns aspectos enganosos do diagnóstico e da 

terapêutica adotada, e fazer indagações a que somos obrigados na função de investigadores. 

Ficou claro que a deficiência no uso da linguagem, até os extremos apontados acima, não 

revela apenas, e simplesmente, desconhecimento da gramática. Não se poderá dizer, também, 

que revele apenas ignorância de categorias e regras lógicas elementares. Ela sugere, parece, 

uma organização diversa do espaço, o espaço físico, o espaço social, o espaço lógico. O 

estudante de Direito, jejuno em Português, é como um novo bárbaro, atirado contra o 

arcabouço de uma estrutura que se acredita eterna. 

No estudo, acima referido, sobre a linguagem radiofônica, MÁRIO DE ANDRADE dizia que 

o rádio foi obrigado a abandonar a linguagem culta para adotar uma linguagem que é 

“particular, complexa, multifária, mixordiosa, com palavras, ditos, sintaxes de todas as classes, 

grupos e comunidades”. Hoje, passados 35 anos, teríamos que analisar mais a linguagem da 

televisão, das estórias em quadrinhos e dos testes – a linguagem de uma civilização pletórica, 

em que o tempo se encurta em velocidade inversamente proporcional à da expansão do 

espaço. 

É lícito perguntar, ante esses fatos, se a inabilidade do estudante é para a organização 

lógica ou para um determinado tipo de organização lógica. Aquilo que choca ao nosso gosto 
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clássico como uma anomalia, ou ruptura violenta com a ordem natural das coisas, poderá ser o 

sinal, quiçá, não de uma degenerescência, mas de novos padrões lógicos impostos por um 

novo universo. Seria, talvez, como as dissonâncias da música atonal ou da música concreta, 

ferindo a educada sensibilidade dos nossos ouvidos. 

KORZYBSKY sustenta que a linguagem das matemáticas é a mais adequada à civilização 

moderna e nossa tábua de salvação. Segundo BACHELARD, ele “queria substituir a palavra 

concebida como um ser pela palavra concebida como uma função, como uma função sempre 

suscetível de variações”. Nesse caso, “passamos de uma conceptualização fechada, bloqueada, 

linear, a uma conceptualização aberta, livre, arborescente”. 

Este, talvez, o desafio mais premente que se põe ao pensamento jurídico e que a 

experiência no magistério quem sabe esteja evidenciado melhor do que a própria atividade 

judicial. 

 

NOTA 

O jornal O Estado de São Paulo de 21.12.75 reproduziu extenso artigo da revista NEWSWEEK sobre 

a degenerescência da linguagem nos Estados Unidos. O problema não é apenas nosso, mas universal, 

correspondente quiçá a um estágio de civilização. Vale lembrar que vários autores indicam épocas de 

fastígio social como produtoras de grandes obras literárias (como as de SHAKESPEARE e CAMÕES). No 

Brasil o tema invadiu a imprensa e é objeto de notícias quase que diárias. Anotem-se, para exemplificar, 

as matérias de VEJA (12.11.75). A TRIBUNA, de Santos, de 16.11.75 (coluna de Evêncio da Quinta, com 

pseudônimo de Max de Sanctis), JORNAL DO BRASIL, de 10.1.76, PASQUIM de 9 a 15.1.76 (coluna de 

Paulo Francis). 
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(*) Trabalho apresentado ao II Seminário de Valorização Profissional da Associação dos 

Advogados de São Paulo – Julho 75. 
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