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“No fundo você preferiria continuar usando a Velhafala, 

com todas as suas inexatidões e nuances inúteis de significado. 

Não compreende a beleza da destruição de palavras. Você sabia 

que a Novafala é a única língua do mundo cujo vocabulário 

encolhe a cada ano”? 

Winston sabia, claro. Sorriu com simpatia – esperava –, 

sentindo-se inseguro quanto ao que diria, se abrisse a boca para 

falar. Syme arrancou com os dentes outro fragmento de pão 

escuro, mastigou-o depressa e continuou: 

“Você não vê que a verdadeira finalidade da Novafala é 

estreitar o âmbito do pensamento? No fim teremos tornado o 

pensamento-crime literalmente impossível, já que não haverá 

palavras para expressá-lo. Todo conceito de que pudermos 

necessitar será expresso por apenas uma palavra, com 

significado rigidamente definido, e todos os seus significados 

subsidiários serão eliminados e esquecidos. (..) Menos e menos 

palavras a cada ano que passa, e a consciência com um alcance 

cada vez menor”. 

George Orwell, 1984.  
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redução do esforço cognitivo necessário à compreensão de instrumentos contratuais. 2020. 
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2020.  
 

 

RESUMO 

 

A partir da premissa de que apenas através da linguagem é possível expressar o Direito, esta 

tese se propõe a trazer reflexões para a redação e compreensão de instrumentos contratuais a 

partir do ponto de vista da linguagem e seu correspondente objetivo comunicacional. 

Primeiramente, como consequência de sua natureza textual, a pesquisa identifica o instrumento 

contratual como um ato comunicacional complexo. Esta conclusão permite mostrar os aspectos 

linguísticos que permeiam a redação e compreensão dos instrumentos contratuais, oferecendo 

um novo ponto de vista à matéria. Posteriormente, ancorada nos ensinamentos da Linguística 

Textual, a presente tese se dedica a identificar os elementos jurídicos que se relacionam com os 

princípios construtores de sentido de um texto, mais especificamente, um texto contratual. Tais 

princípios resultam em técnicas que, quando aplicadas, são capazes de reduzir o esforço 

cognitivo necessário para compreender o sentido do instrumento contratual por seus 

interlocutores. Desse modo, Direito e Linguística Textual se interconectam, trazendo uma 

abordagem interdisciplinar para os estudos dos contratos escritos.  

 

 

Palavras-chave: Instrumentos Contratuais. Linguística Textual. Sentido Textual. 
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reducing the cognitive effort required to understand written contracts. 2020. Thesis 

(Doctor of Law) – Law School, University of São Paulo, 2020.  
 

 

ABSTRACT 

 

Departing from the premise that only through language it is possible to express the Science of 

Law, this thesis aims to bring new reflections to the drafting and comprehension of contractual 

instruments from the point of view of language and its corresponding communicational 

purpose. First, as a result of its textual nature, the research identifies the contractual instrument 

as a complex communicational act. This conclusion allows us to demonstrate the linguistic 

aspects that are connected to the drafting and understanding of contractual instruments, offering 

a new point of view on the subject. Later, based on the studies from Text Linguistics, this thesis 

identifies the legal elements that relate to the principles of comprehension of a text, more 

specifically, a contractual text. Such principles can result in techniques that, when applied, can 

reduce the cognitive effort needed to understand the meaning of the contractual instrument by 

its readers. Thus, this thesis shows that Law and Text Linguistics are interconnect, bringing an 

interdisciplinary approach to the study of written contracts. 

 

Keywords: Contractual Instruments. Text Linguistic. Text Comprehension. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para expressar o Direito, o ser humano precisa empregar um sistema de signos que 

assegure a sua comunicação. No caso dos contratos não é diferente. As vontades dos agentes 

econômicos que desejam contratar devem ser enunciadas para que se tornem conhecidas. Após 

enunciadas, é através da linguagem e de um processo de comunicação efetivo que elas poderão 

concluir um negócio jurídico. Por fim, os instrumentos contratuais resultantes destes negócios 

consistem em textos, os quais podem ser revisitados por novos ou antigos interlocutores durante 

sua execução.  

Por fim, apenas através da linguagem é possível expressar o Direito. Como 

resultado, estudar o Direito sob o prisma da linguagem pode aportar valiosas considerações para 

a ciência jurídica. Esta tese, portanto, se propõe a trazer reflexões à redação e compreensão de 

instrumentos contratuais a partir do ponto de vista da linguagem, mais especificamente através 

de ensinamentos da Linguística Textual, de forma a identificar o processo de construção de 

sentidos que permeia a existência destes instrumentos. 

Aplicamos os princípios construtores de sentido analisados pela Linguística Textual 

aos estudos dos instrumentos contratuais com a finalidade de detectar técnicas capazes de 

reduzir o esforço cognitivo necessário à compreensão do instrumento. O problema principal 

desta tese, portanto, recai na redução da complexidade linguística dos textos contratuais, de 

forma que eles se tornem mais acessíveis à compreensão dos seus interlocutores. 

Desse modo, o primeiro capítulo desta tese se dedica a explicar a conexão entre 

Direito e linguagem, bem como a estabelecer um diálogo com os autores que já se dedicaram 

aos estudos desta conexão, ainda que sua intersecção seja distinta da ora apresentada. Por sua 

vez, o segundo capítulo estabelece os principais conceitos que serão empregados ao longo desta 

pesquisa, no intuito de aproximar os leitores da área jurídica aos conceitos debatidos pelo ramo 

da Linguística. Assim, são esclarecidos (sem, contudo, exaurir os debates) os termos linguagem, 

língua, linguística, linguística textual e texto.  

O capítulo 3 regressa à ideia de que Direito e linguagem estão umbilicalmente 

conectados, de forma a abordar o ponto exato de intersecção entre instrumentos contratuais e 

Linguística Textual, ressaltando a complexidade do ato comunicacional que permeia a 
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conclusão de instrumentos contratuais, bem como as multiplicidades que podem permear a 

relação jurídica pactuada. 

A segunda parte desta tese se dedica a correlacionar os princípios construtores de 

sentido da Linguística Textual a institutos ou práticas jurídicas no âmbito da redação e 

compreensão de instrumentos contratuais. Assim, são identificadas formas práticas de reduzir 

o esforço cognitivo do leitor necessário à compreensão do texto contratual.  Enquanto o capítulo 

4 se dedica à correlação, o capítulo 5 exemplifica a aplicação de tais princípios em instrumentos 

contratuais concretos acessíveis ao público na internet. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro da proposta de analisar o Direito sob a óptica dos estudos linguísticos, tendo 

em vista a conexão entre Direito e linguagem, o instrumento contratual deve ser compreendido 

como uma modalidade de texto escrito. Esta consideração, por si só, já convida a inúmeras 

reflexões e aportes interdisciplinares, oferecendo um ponto de vista novo no tocante à redação 

e compreensão de instrumentos contratuais. Para a presente tese, o estudo sob o prisma 

linguístico ofereceu a oportunidade de ver o instrumento contratual em sua capacidade de 

ocorrência comunicativa. 

Desse modo, conforme as compreensões de texto oferecidas pelas visões evolutivas 

da Linguística Textual, o instrumento contratual é retratado como o lugar de interação das 

partes, dado o processo de inter-relação complexo entre os processos cognitivos internos dos 

sujeitos envolvidos e o ambiente externo nos quais eles se situam. Como resultado, 

independentemente do negócio jurídico pactuado, enquanto texto, esta tese concluiu que o 

instrumento contratual deve ser visto como um ato comunicacional complexo. 

De forma a mitigar a complexidade linguística inerente ao texto contratual ou, até 

mesmo, de buscar técnicas que auxiliem a superar a potencial complexidade do negócio jurídico 

pactuado quando reduzido a termo em instrumento contratual, a presente pesquisa se voltou aos 

estudo da Linguística Textual para buscar respostas para as seguintes questões: se existem 

infinitas formas de expressar uma declaração negocial e seu consequente texto do negócio 

jurídico, como fazê-lo de maneira mais eficiente e que demande menor esforço cognitivo das 

partes envolvidas em sua negociação, redação e execução? Se os interlocutores possuem 

experiências de mundo diversas, como aproximar a compreensão deles da vontade coadunada 

na mensagem de cada um, as quais serão posteriormente impressas no instrumento contratual?  

Assim, a questão se volta à construção de sentido do texto pelos interlocutores que 

interagem nele. Ou seja, buscou-se princípios e técnicas que, no processo de produção textual 

do contrato, permitissem aos interlocutores depreender com maior facilidade o conteúdo 

semântico do instrumento contratual. Esta busca se deu sempre pautada na ideia de que a 

capacidade de um sujeito de extrair sentidos só é possível através da ativação de processos 

cognitivos dos interlocutores que interagem no texto, os quais trazem ao processo de 



 

106 

 

comunicação não apenas seus conhecimentos linguísticos, como também toda sua experiência 

de mundo. 

A resposta para a busca de elementos que impactam a construção de sentido de um 

texto foi encontrada nos estudos e ensinamentos da Linguística Textual, a qual já teve 

oportunidade de se debruçar sobre o assunto. Desse modo, a Linguística Textual assinala sete 

princípios que contribuem para a construção de sentidos dos textos em geral, são eles: a coesão, 

a coerência, a intertextualidade, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade e, por 

fim, a informatividade. 

Uma vez identificados tais princípios na literatura da Linguística Textual, eles 

foram correlacionados a elementos jurídicos que permeiam a redação, a interpretação e a 

execução de instrumentos contratuais. Os capítulos 4 e 5, portanto, concluíram que a aplicação 

dos princípios construtores de sentido aos instrumentos contratuais significava obedecer aos 

seguintes comandos: (I) definir de forma precisa os termos relevantes ao instrumento contratual 

em sessão dedicada especificamente a este fim; (II) priorizar a repetição de termos, 

especialmente se já definidos no instrumento contratual; (III) atentar a concordância de número 

e gênero (tanto durante a redação quanto durante a leitura do instrumento); (IV) definir a espécie 

contratual com a maior precisão possível; (V) identificar as partes de maneira adequada; (VI) 

explicitar o contexto da atividade econômica no instrumento contratual; (VII) atentar à 

necessidade do emprego de linguagem jurídica técnica e grau de formalidade coerente com o 

negócio jurídico pactuado e as partes envolvidas; (VIII) conservar o estilo jurídico apropriado 

durante todo o instrumento contratual (tanto em seu aspecto temático quanto tópico); (IX) 

atentar a possível necessidade de contratar assessores jurídicos para a redação, interpretação 

e/ou execução do instrumento contratual; (X) perceber a conexão entre o instrumento contratual 

sob análise e outros textos a ele conectados (tais como contratos coligados, normas sobre a 

espécie contratual, práticas sociais comuns, etc.); (XI) atuar sempre de boa-fé e de forma 

cooperativa; e (XII) calcular a necessidade de lacunas no instrumento contrato para realização 

do negócio. 

Dessa forma, a busca pela redução do esforço cognitivo necessário para 

compreender um instrumento contratual teve início na constatação de sua natureza de texto 

para, posteriormente, compreender que o esforço diminui à medida que o sentido de um texto 

se torna mais evidente. Por fim, para que assim o seja, é necessário aplicar os princípios 
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construtores de sentido da Linguística Textual aos instrumentos contratuais, os quais 

necessitavam ser traduzidos para a prática e teoria jurídica de forma a garantir seu emprego 

adequado. Portanto, esta tese defendeu técnicas e comandos, alguns já praticados, que se 

propõem a tornar o instrumento contratual mais acessível ao seu leitor. 
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