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Resumo 

 

 

 

 

Essa dissertação se insere na relação entre direito e linguagem, objetivando o 

estudo do modelo teórico desenvolvido por Bernard S. Jackson. O autor destaca a 

importância da narratividade como elemento organizador da compreensão humana 

e, utilizando-se do modelo proposto por Greimas em Semiótica e Ciências Sociais 

(1976), desenvolve sua proposta de semionarrativização da prática jurídica. 

Confrontando o juspositivismo normativo, Jackson entende que a subsunção 

normativa se compõe de premissas elaboradas narrativamente, enfatizando o papel 

da coerência narrativa para a inteligibilidade do fato e da norma.  Desta maneira, o 

autor realiza uma ampla pesquisa acerca do papel da narratividade nas áreas da 

psicologia, linguística e direito, desenvolvendo o que denomina de narrativização da 

pragmática (narrativization of pragmatics), modelização que abarca o nível 

discursivo, dando conta tanto da história contada pela legislação ou pelo processo 

jurídico (story in the legal text/ story in the trial), quando da história da elaboração 

das leis e do processo de julgamento (story of the legal text/ story of the trial). 

 
 
Palavras-chave: Filosofia do Direito. Semiótica. Estruturalismo. Linguística. 
Narratividade. Greimas. Semiótica jurídica.  
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Abstract 

 

 

 

 

This dissertation isinserted in the relationship between law and language, aiming at 

the study ofthe theoretical model developed by Bernard S. Jackson. The author 

highlightsthe importance of narrativity as an organizing element of human 

understandingand by using the model proposed by Greimas in Semiotics and Social 

Sciences (1976) develops his proposal of semionarrativization of legal practice. 

Confronting normative juspositivism, Jackson understands that the 

normativesubsumption is composed of premises elaborated in narrative form, 

emphasizingthe role of narrative coherence for the intelligibility of fact and norm. 

Inthis way, the author conducts a broad research on the role of narrativity inthe areas 

of psychology, linguistics, and law, developing what he calls narrativizationof 

pragmatics, schematization that encompasses the discursive level,telling either the 

story told by legislation or the legal process (story inthe legal text/story in the trial), as 

well as the history of the drafting ofthe laws and the process of judgment (story of the 

legal text/the story oft he trial).  

 
 
Keywords: Philosophy of law. Semiotics. Structuralism. Linguistics. Narrativity. 
Greimas. Legal semiotics. 
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Resumé 

 
 
 
 

Cette thèse s'insère dans la relation entrée le droit et  le langage, dans le but 

d'étudier le modèle théorique développé par Bernard S. Jackson. L'auteur souligne 

l'importance de la narrativité en tant qu'élément organisateur de la compréhension 

humaine et à l'aide du modèle proposé par Greimas dans Sémiotique et sciences 

sociales (1976), Jackson développe sa proposition de sémio-narrativisation de la 

pratique juridique. Confronté au jus positivisme normatif, il comprend que la 

subsomption normative est composée de prémisses élaborées sous forme narrative, 

soulignant le rôle de la cohérence narrative pour l'intelligibilité des faits et des 

normes. Il mène ainsi une vaste recherche sur le rôle de la narrativité dans les 

domaines de la psychologie, de la linguistique et du droit, développant ce qu’il 

appelle la narrativisation de la pragmatique (narrativization of pragmatics), une 

schématisation englobant le niveau discursif, racontant l’histoire racontée par la 

législation et le processus juridique (story inthe legal text/story in the trial), dans 

l'histoire de la rédaction des lois et du processus de jugement (story of the legal 

text/the story oft he trial). 

 
 
Mots-clés: Philosophie du droit. Sémiotique Structuralisme. Linguistique. Narrativité. 
Greimas. Sémiotique juridique. 
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1 .  I N T R O D U Ç Ã O  
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Objetiva-se nesse trabalho a apresentação de um modelo semiótico de compreensão 

do direito1. Para tanto, iniciamos com o estudo da base teórica sob a qual o modelo 

proposto é construído: a teoria greimasiana. A origem dessa linha de pesquisa no contexto 

jurídico está na obra denominada Semiótica e Ciências Sociais (1976), primeira vez em 

que Greimas estende sua teoria para além do discurso literário e narrativo, ampliando-a 

para englobar o estudo de organizações discursivas de significação. No capítulo 3 o autor 

propõe a construção de alguns objetos semióticos, dentre eles o de um discurso jurídico, 

que no caso é o discurso legislativo. É pelo contato com esse texto que Bernard Jackson, na 

busca por uma fundamentação epistemológica que desafiasse o paradigma juspositiva, 

encontra-se com o estruturalismo e inicia seu percurso de pesquisa acerca de como se dá o 

fazer sentido no direito (making sense in law), focando no estudo das leis, da doutrina e da 

jurisprudência.  

 

1 Opta-se metodologicamente em grafar direito em minúscula: (1) grafá-lo em maiúscula contribui 

para o efeito de reificação, superioridade e autonomia que se quer descontruir. O termo Direito tem 

utilização nas acepções de Ciência do Direito e de Estado de Direito, distinguindo-o de direito 

como em direito versus esquerdo, entretanto, essa oposição não nos é prejudicial dado o contexto. 

(2) Jackson assume o mesmo posicionamento: “Se operamos no nível de 'Lei', 'o sistema jurídico' 

ou 'uma lei', a reivindicação ao tipo de especificidade que o filósofo jurídico positivista fala 

(normatividade, objetividade, conforme discutido na última seção) repousa puramente e 

simplesmente sobre o que esse filósofo jurídico quer encontrar. Em suma, a autonomia do objeto 

jurídico é um produto de valores e ideologia.” (1985, p. 132, tradução nossa [1]) (3) trabalha-se 

com uma obra cujo texto original é escrito em língua inglesa na qual o law e right não possuem a 

mesma semanticidade que para o português, podendo serem traduzidos como norma, direito, 

Direito, lei, legislação, etc., evitando-se ai mais uma distinção e mais um problema de tradução, 

levando-se em conta o estudo preocupa-se com o campo semântico  genérico a todos esses termos, 

o da juridicidade.  

[1] “Wheter we operate at the level of ‘Law’, ‘the legal system’, or ‘a law’, the claim to the kind of 

specificity which the positivista legal philosoper speaks (normativity, objectivity, as discussed in 

the last section) rests purely and simply on what that legal philosopher wants to find. In short, the 

autonomy of the legal object is a product of values and ideology.” 
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Ao entrar em contato com o estudo citado, o autor aproximou-se das pesquisas do 

Grupo de Paris, por meio de Greimas e Landowski, e com o último fundou a primeira 

revista de estudos da área, a International Journal for the Semiotics of Law - Revue 

internationale de Sémiotique juridique. No cenário internacional a semiótica jurídica 

ganhou projeção com essa revista, a pesquisa de Roberta Kevelson (1988) – de influência 

peirciana – a realização de congressos, e o diálogo da comunidade acadêmica,  havendo 

linhas de pesquisa na Inglaterra, na Itália, na Estônia, na França, em Portugal e em uma 

série de outros países fora do continente europeu como a China. 

Nacionalmente, no entanto, tratou-se de uma área pouco pesquisada, pois o que 

ganhou mais força dentro da área do direito e da linguagem foram estudos ligados às 

teorias da comunicação e à pragmática. Um dos principais expoentes destas vertentes é o 

Prof. Dr. Tércio Sampaio, que propõe um modelo linguístico-pragmático para o direito. 

Em “Teoria da Norma jurídica” (1978), o autor aponta que seria possível a criação de uma 

semiótica jurídica e que seu estudo serviria de base para que em algum momento essa 

teoria fosse desenvolvida. Ressalta-se ainda que o Prof. Dr. Ari Marcelo Solon desenvolve 

pesquisa na área desde 1998, sendo responsável pela linha de pesquisa e desenvolvimento 

em Semiótica do Direito Antigo, que se iniciou em 2004 na Faculdade de Direito da USP. 

Nesse contexto tem-se ainda a publicação de “Semiótica do discurso jurídico”, revelante 

pesquisa de doutorado do Prof. Dr. Eduardo Carlos Bianca Bittar.  

A despeito das pesquisas em torno do tema “direito e linguagem” apresentarem 

marcante multidimensionalidade, o que se nota, entretanto, é um contexto científico 

desfavorável para o estruturalismo. Observa-se um campo muito influenciado pela 

semiótica de Pierce e pela pragmática americana, constatando-se a presença de muitos 

estudos que tomam por base as noções de emissor e receptor, e a imputação tratada como 

um processo de comunicação (como em Clarice von Oertzen de Araujo, 2005)2. A 

influência ocorre, principalmente, no que se refere ao ensino de matérias geralmente 

denominadas “Linguagem jurídica”, cujo caráter, via de regra, é eminentemente normativo, 

 

2 Opta-se por citar os nomes de autoras mulheres grafados por completo, para chamar a atenção às 

suas publicações, como convite para conhecê-las e também como reflexão sobre quão poucas nós 

somos. A iniciativa é inspirada no próprio Jackson que assim o faz em diversas obras. 
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preocupando-se precipuamente com redação e estilística. Desta maneira, vislumbra-se que, 

ressalvadas algumas publicações esparsas, esse âmbito interdisciplinar, principalmente em 

nível nacional, mostra-se pouco influenciado pelas contribuições da Escola de Semiótica 

de Paris.  

Jackson constrói sua teoria como via alternativa ao juspositivismo e ao 

jusnaturalismo, entretanto, nota-se que o juspositivismo possui um caráter imanentista, tal 

qual o estruturalismo, partindo o primeiro, entretanto, de uma fundamentação normativista. 

Já em relação ao jusnaturalismo, a visão do direito natural entende pela existência de 

normas de conduta intersubjetivas, universalmente válidas e imutáveis, e o estruturalismo 

vê como universal a significação fazer-se apenas em razão de suas interrelações. As duas 

correntes combatidas defendem explicações universalizantes sobre o fenômeno jurídico, 

enquanto que a semiótica opera em uma linha relativista, pois apesar de buscar invariantes 

nos universais formais dentro do contexto do nominalismo científico, reconhece a 

multiplicidade e a diversidade no campo das manifestações.  

É também um ponto de interessse nos trabalhos de Jackson a influência da 

pragmática inglesa e norte americana, de teorias da psicologia experimental e cognitiva, e 

de estudos experimentais nos tribunais do juri. O autor atua num campo multidisciplinar ao 

qual contribuem estudos da linguística, do direito e da psicologia. Um ponto constante de 

sua pesquisa é a importância da narratividade, tópico que se torna central no 

desenvolvimento de suas teorias. Agregando pesquisas de diversas áreas que estudam o 

papel da narratividade como comandante do imaginário humano, o autor formula sua 

proposta de semionarrativização da prática jurídica. Jackson entende que a coerência 

narrativa estrutura a inteligibilidade do fato e da norma e que a relação entre ambos deve 

ser concebida como dizendo respeito a coerência ou correspondência de padrões (patter-

matching), uma questão de gradações e não de absolutos, e de similaridades ao invés de 

identidades. 

 Desta forma, elaborando o que denomina de pragmatização da narratividade 

(narrativization of pragmatics), um modelo com pretenções de aplicabilidade 

universalizantes que aplica a estrutura narrativa (contrato-manipulação-reconhecimento) ao 

nível discursivo. E no caso, ao discurso jurídico, no que engloba-se a narrativa contada no 

tribunal/no processo e a narrativa do processo de julgamento em si (story in the trial versus 
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story of the trial), bem como da narração inserta na legislação e a história da criação dessa 

legislação (story in the legal text versus story of  the legal text). O autor situa sua inovação 

teórica nos níveis temáticos, agindo sobre a tematização, as isotopias e forma como 

construímos a coerência, por meio do que ele denominou de narrativizações típicas da ação 

(narrative tipifications of action). Jackson utiliza-se da gramática narrativa oriunda da 

semiótica estruturalista, mas a desenvolve sob um modelo ternário, mais próximo do 

modelo pierciano, em que há separação entre semântica, semiótica e pragmática.  

   A dissertação aqui proposta traz um panorama da teoria jacksoniana, 

contextualizando-a. Partimos do mesmo ponto de que partiu Jackson, isto é, o estudo do 

texto Análise das leis das Câmaras de Comércio, pois a proposta de esquematização da 

prática jurídica ali apresentada é posteriormente desenvolvida pelo autor. Em seguida, 

apresentamos seu modelo teórico e parte de suas pesquisas que, diante de sua extensão, 

foram selecionadas com base naquilo que entendemos como mais significativo, levando 

em conta o próprio resumo que o autor faz de sua carreira em A Journey into Legal 

Semiotics (2017). Alguns dos pontos de destaque são:  o estudo sobre a diferenciação entre 

lei e fato; a questão do silogismo como raciocínio justificatório; a importância da coerência 

interna para a construção do raciocínio jurídico; e o uso da linguagem jurídica.  

 Por fim, trazemos a recepção e as crítica da obra jacksoniana pela comunidade 

acadêmica, dando principal ênfase ao diálogo do autor com Neil MacCornick. Por seu 

pioneirismo e pela liberdade criativa com a qual Jackson desenvolve suas pesquisas o autor 

gerou muita polêmica em seu meio, levando juristas e semioticistas a questionamentos dos 

mais diversos sobre suas propostas.  Sua preocupação com a exposição detalhada de toda a 

sua pesquisa, e não apenas dos seus resultados, apontando relações entre estudos narrativos 

de diversas áreas, proporcionou um caminho largo a ser trilhado tanto por aqueles que 

endossam sua teoria, quanto por aqueles que dela discordam, despertando o interesse de 

muitos outros para esta área e suas possibilidades. 
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Almejamos neste trabalho apresentar um panorama das contribuições de Bernard 

Jackson ao desenvolvimento da semiótica jurídica, uma área recente mas já consolidada, em 

que a busca pelo sentido passa por uma mudança de paradigma, na qual nossos olhares se 

desviam da significação tomada como um objeto bem acabado, para nos voltarmos aos 

processos de construção desse objeto de valor. A semiótica jurídica, dessa forma, estuda o 

discurso jurídico, isto é, aquele discurso ao qual é atribuído juridicidade, procurando 

compreender as maneiras pelas quais se dá este processo.  

 Vimos que o juspositivismo normativo vincula a juridicidade à legalidade, atrelando à 

produção deste discurso a vontade de um único agente coletivo, isto é,  ao ato das instituições: 

será direito aquilo que estiver previsto em lei, e será lei aquilo que o legislador disser que é; 

bem como a interpretação do direito será aquela que o judiciário disser que é, limitada pela 

moldura semântica preestabelecida pelo legislador. A fim de justificar tal iter são elaborados 

raciocínios que apresentam a norma como resultado de um processo de significação distinto 

do ordinário, vendo-a como um ato de conhecimento.  

 Na perspectiva semiótica, o discurso jurídico é uma manifestação de superfície (plano 

da expressão) e é por meio de sua estruturação que se chega à significação, que lhe é 

subjacente. Isso será feito pelo reconhecimento desse discurso como estrutura, ou seja, como 

uma totalidade caracterizada por interrelações hierárquicas. Explicar ou descrever esse 

discurso consistirá numa operação de transcodificação, isto é, “na transposição de um nível de 

linguagem a outro, de uma linguagem a uma linguagem diferente” (GREIMAS, 1975, p. 15). 

Questiona-se, portanto, de que forma o discurso de uma língua natural torna-se um discurso 

jurídico, negando a alegação de tratar-se de uma forma distinta de fazer sentido, já que é 

inerente ao sentido sua possibilidade de transformação do próprio sentido (GREIMAS, 1975). 

 Greimas elabora um modelo de análise que, assim como o juspositivismo, tem um 

caráter metodológico positivista (JACKSON, 2017). No modelo semiótico parte-se de uma 

estrutura elementar, qual seja, a presença de dois termos e a relação entre eles existente, o que 

implica em entender que a significação pressupõe a existência da uma relação. Assumindo tal 

premissa, Greimas propõe que a forma como compreendemos o sentido se dá por meio de 

narrativas, através de um percurso gerador de sentido. E Jackson ao estudar a prática jurídica 

como prática discursiva, entende que a inteligibilidade no direito igualmente ocorre em 

função da coerência narrativa, sendo tanto o fato, quanto a norma, narrativas que podem ser 

estudadas como objetos semióticos. 
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 Jackson, almejando uma terceira via de explicação ao fenômeno jurídico, uma que não 

endosse nem o juspositivismo, nem o jusnaturalismo, parte dessa base estruturalista para 

investigar as formas de fazer sentido no direito, e a ela agrega contribuições da psicologia, do 

pragmatismo e da filosofia do direito. Entende-se que o juspositivismo, como corrente 

dominante no pensamento jurídico, gera um efeito de reificação nos processos de decisão, 

pois propaga um sentido etéreo emanado do próprio ordenamento, ideia refutada pela noção 

de sentido na semiótica, para a qual o significado é sempre construído e nunca dado.  

 Em sua ampla pesquisa, o autor aborda o discurso jurídico em suas múltiplas 

expressões, dedicando-se ao estudo de interface da teoria do direito, da produção legislativa e 

do processo judicial. O escopo da presente dissertação abrange suas principais proposições, 

tomando a narratividade e a semiótica greimasiana como fios condutores. Tal decisão nos 

impõe um recorte metodológico em que são deixados ao interesse do leitor engajar-se nas 

pesquisas jacksonianas acerca da psicologia, que incluem autores como Piaget, Milgram e 

Lacan, e do pragmatismo, como Grice, Austin e  Pierce - sendo que deste último o autor herda 

as nomenclaturas do modelo triático que procuramos transcodificar, haja vista sua 

identificação última com o modelo greimasiano. 

 No que compete a essa dissertação, abordamos os fundamentos de sua semiótica 

jurídica que, filiada ao objetivo maior da pesquisa semiótica, propõe um modelo geral para o 

discurso jurídico, e por que não dizer, para as manifestações discursivas como um todo: a 

narrativização da pragmática (narrativization of pragmatics). Essa construção teórica é 

elaborada com base na concepção de que a narratividade atua como elemento organizador da 

cognição humana, entendendo que o modelo greimasiano de estrutura narrativa do nível 

sintagmático (Contrato, Desempenho, Reconhecimento), por ser abstrato e universal, se aplica 

igualmente à dimensão pragmática. Jackson amplia a importância da tematização ao elaborar 

o conceito de tipificações narrativas da ação (narrative typifications of action) entendendo 

que existem estruturas as quais são formuladas dentro de um contexto cultural e que são 

tomadas como estereótipos, influenciando diretamente na forma como o falante agirá e reagirá 

num contexto discursivo.  

Desta forma, importa saber a que grupo semiótico, ou melhor dizendo, a que grupos 

semióticos pertence aquele falante e de que forma esse grupo se distingue dos demais, 

impactando no desenvolvimento cognitivo e na sensação de pertença uma série de 

preconcepções elaboradas na forma de tipificações narrativas da ação. As pessoas do meio 

jurídico agregam-se em um grupo semiótico que as distingue das pessoas leigas por formarem 

um grupo que se caracteriza por possuir uma linguagem profissional a qual se diferencia por: 
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sua semanticidade (uso de palavras comuns com significado distinto do comum; uso de 

palavras incomuns como jargões, latim, etc.); sua sintaxe (períodos formados por orações 

longas e truncadas, uso de nominalizações, etc.); e estruturas típicas de raciocínio organizadas 

narrativamente. Vê-se que a linguagem jurídica se orienta por uma busca incessante de 

objetividade, em que se cunham termos distantes da linguagem cotidiana, almejando 

significados unívocos que, entretanto, sacrificam a inteligibilidade do leigo. Essa objetividade 

é perquirida ante ao uso reativo que se faz da linguagem profissional como instrumento de 

argumentação e convencimento. 

 No contexto jurídico a coerência narrativa é responsável pela inteligibilidade da lei e 

do fato jurídico, isto é, a premissa maior se estrutura na forma narrativa (“Matar alguém”) e a 

premissa menor constitui em si uma narrativa (“João matou Maria”). Portanto, a relação entre 

a premissa maior e a premissa menor deve ser concebida em termos de coerência ou de 

correspondência de padrões, o que será sempre uma questão de graus de similaridade ao invés 

de identidades e definições. Via de regra, no direito, a ideia de interpretar implica em um 

processo que envolve dois momentos: um primeiro momento dogmático de estabelecer 

definições, e um segundo momento de se ler com base nas definições fixadas. Ora, mas a 

forma como compreendemos o sentido não ocorre com base em definições, e sim com base 

em interrelações e ausências, sendo que os limites semânticos de um termo irão até o espaço 

em que começa outro, limites estes, nebulosos e guiados pela subjetividade da enunciação. 

 As estruturas narrativas também constituem a base da decisão jurídica (que, 

insistimos, se distingue da fundamentação legal), pois a decisão do juiz estará ligada ao 

momento do reconhecimento em que as tipificações narrativas da ação apresentadas serão 

confrontadas com aquelas associadas a expectativa do julgador como individuo, assim como 

da sociedade, ligada a interrelações de nível profundo (como no caso que vimos de sucessão 

testamentária em que o descendente mata o ascendente para acelerar a herança 44).  

  Tal noção implica na rejeição da ideia de unidade do sistema jurídico, pois a 

imposição de uma única linha de tipificação narrativa da ação estaria ligada a hegemonia de 

um padrão sobre tantos outros possíveis.  Portanto, a teoria jacksoniana se coaduna com as 

teorias realistas, pois ao reconhecer a existência de grupos semióticos diversos, reconhece a 

atuação de uma multiplicidade de participantes na produção do sentido jurídico, e a existência 

de várias visões do que pode ser entendido como direito. Vislumbra-se que a tendência 

humana de fazer sentido em termos narrativos (mais particularmente, o senso comum a 

 

44 Pag. 61. 
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determinados grupos sociais) não pode ser completamente orientada por um padrão único, 

mesmo que os problemas de interpretação e comunicação entre os grupos semióticos sejam 

eliminados.  

 Consequentemente, a presença de hard cases (casos difíceis) ocorrerá mais em função 

de uma junção de valores atípicos em nível profundo, que causam extrema estranheza aos 

costumes e à coletividade, do que em função da ausência de normas ou da presença de mais 

de uma norma passível de aplicação. Ademais, a ideia de um sistema jurídico que atua em 

termos de definição, e de que as lacunas do ordenamento teriam o caráter de excepcionalidade 

cai por terra, por ser uma concepção que parte do ponto de vista de que há uma previsão legal 

– e, de preferência, apenas uma - para cada uma das situações da vida, a ser interpretada num 

sentido unívoco.  

O juspositivismo normativo, nos moldes hoje difundidos, é uma produção simbólica 

que atua como um instrumento de retórica e dominação. É uma estrutura estruturante que gera 

um conformismo lógico ante a violência do direito, por apresentar-se como uma estrutura 

estruturada, estática e impessoal. Nas palavras de Cover (1986, p. 1629, tradução nossa) 

“entre a idéia e a realidade do significado comum, cai a sombra da violência da lei em si”45e, 

ao tomar como direito apenas o direito normativo, recaímos em contextos como o que 

vivemos, em que se vê um inchaço legislativo, bem como a possibilidade de desvios de 

comportamento entendidos como toleráveis pela sociedade, pois justificados por essa 

construção narrativa que empodera do direito como fonte de justiça, acabando por resultar 

num espaço propício à lawfare.  

A falta de objetividade nas decisões escancara o subjetivismo da construção de 

sentido, situação que é combatida, dentro da estrutura atual, com a tentativa de limitação da 

discricionariedade do julgador por meio da criação de mais e mais parâmetros, pela edição de 

leis reativas a situações que chocam a sociedade de alguma forma. Vê-se que o modelo atual 

insiste em negar o subjetivismo inerente a construção de sentido, esperando do profissional do 

direito uma interpretação distinta da do ser humano. Isso soa no mínimo como uma esperança 

vã. 

 A crença de que atuar no meio jurídico daria ao ser humano capacidades de 

interpretação hercúleas leva a uma constante decepção, pautada numa expectativa irreal. Para 

superarmos esta expectativa  são pontos essenciais assumir que: o grupo semiótico dos 

 

45  “Between the idea and the reality of common meaning falls the shadow of the 

violence of law, itself.”  
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profissionais do direito pertence antes ao grupo dos seres humanos; e que  a premissa 

semiótica é de que seres humanos atuam perante a significação de forma narrativa em que as 

definições tem bordas muito mais tênues do que a estaticidade de um dicionário jurídico ou de 

um texto legislativo nos faz crer.  
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ANEXO  1 – Troca de e-mail com o autor (19/02/2018) 

 

Heloisa Akabane  
 

seg, 19 de fev de 

2018 10:42 

 

 

 
para Bernard 

 
 

Dear Mr. Jackson, 

 

First, I would be pleased to express my gratitude for the good company in which I have spent the last 

few months reading your works. Indeed, your writings cover a great scope of subjects, of which many 

happen to be areas of my utmost interest. 

 

Well, then, through this I am to pass on to you, now, the news that Prof. Solon was greatly pleased 

with your regards. Also, if I may, would you be so kind, sir, as to clarify some doubts of mine that 

have arised as products of my readings. 

 

The narrativization of pragmatics doesn't endosses the proposal of legal semiotics elaborated by 

Greimas in one aspect which is, as of yet, not too clear to me. I beg your pardon if this question may 

sound rather simple, perhaps I may not have reached a full understanding of your works, or you may 

even accuse me of having taking less time than necessary on pondering over their aspects. 

 

Greimas so says that "le langage juridique, au contraire, tire l’essentiel de as force du fait qu’il 

envisage e pratique constamment de telles procédure de vérification. Il peut se faire grâce à la structure 

particulière de la délégation du pouvoir, du fait de la substitution du destinateur originel des messages 

juridiques qu’est le législateur, par um destinateur suppléant appelé à re-dire le droit et qu’on appelle 

“justice’." (1976, p. 91). He mentions the role of a "destinateur originel", which endows the judge of a 

"pouvoir-faire". However, I failed to find a correspondence to this semionarrative role in 

narrativization of pragmatics. Is it the case that the theory does endosses that coherence carries enough 

weight as to fulfil this legitimating role, considering the complexities of pragmatics involved? Or is it 

the case that the theory does not pertain a concern to appoint what will actually fulfill this role, 

considering the adjudicatory process in court? 

 

Thank you so much for your time, 

Sincerely yours, 

 

Heloisa Virnes Akabane 

 

 

Bernard Jackson  
 

seg, 19 de fev de 

2018 14:02 

 

 

 

 
 

Dear Heloisa 

I'm not sure I understand everything in your e-mail, but I think I have a clear reply to your basic 

question: 

 

1. My notion of the narrativization of pragmatics was not based on Greimas (as to what exactly G 
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means in the passage you quote you are better to ask Landowski). Indeed, my concept of 

narrativisation is itself a development of G. His model of the syntagmatic level (Contract, 

Performance, Recognition) is primarily abstract and universal. While he has something on (culturally 

contingent) thematisation (I am currently away from home, and do not have the texts to hand but you 

will find it in the Actes Sémiotique article), I empashise the latter in my concept of narrativisation 

(with its "narrative typifications of action"). 

 

2. G says very little, to my knowledge, about pragmatics. The application of narrativisation to 

pragmatics is my innovation (as Landowski has recognised). What it means is that we can analyse the 

construction of sense in pragmatics by applying to it the same Contract-Performance-Recognition 

model, with the appropriate narrative typifications of action applicable in the particular social setting. 

We can ask who is the Subject of the pragmatic act (the speech act, in the widest sense), and how that 

subject is contructed (what modalities of pouvoir, vouloir etc); what action s/he is seeking to perform 

and how that performance is recognised. I think you will find examples particularly in Making Sense 

in  Law: check the Index at the back. 

 

Put differently, G is concerned with the story in the legal text, not the story of (the promulgation of) 

the legal text (cf. my distinction between the "story in the trial" and the "story of the trial"). My point 

is that exactly the same analysis (developed from Greimas) can be applied to both. 

 

I hope this makes sense to you. 

Do give my best (Purim) wishes to Ari 

Regards 

Bernard 
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ANEXO 2 – Proposta de planilha comparativa  

PLANO DA 

EXPRESSÃO 

 PLANO DO CONTÉUDO 

 TEXTUALIZAÇÃO/ENUNCIAÇÃO 

Narrativização da pragmática 

MODELO TEÓRICO AÇÃO COGNIÇÃO 

Atos de enunciação  

 

Nível    

discursivo 

Figurativização Espaço 

Tempo 

Atores 

Retórica em situação 

Programas narrativos Aspectualização Incoativo, durativo, 

iterativo, terminativo 

Estratégias retóricas 

Tipificações narrativas da ação 

 

Tematização Papéis temáticos Estilos argumentativos 

Esquema da Narrativização da pragmática 

(Contrato – Performance – Reconhecimento) 

 

 

 

 

 

Nível 

semionarrativo 

 

 

Esquema canônico 

Esquema narrativo 

(Manipulação – 

Competência – 

Performance – Sanção) 

Esquema cognitivo 

(Discurso, objetivo, 

referencial, cognitivo) 

Troca pragmática 

 entre Grupos semióticos 

Actantes 

(Sujeito, Objeto, 

Destinador...) 

Programa narrativo 

S1[(S2VO) →(S2˄O)] 

Troca participativa 

(fazer persuasivo) 

Avaliações sociais tácitas – efeito de 

congruência de humor 

Modalidades Querer, Dever, Saber, 

poder, fazer 

(fazer, ser) 

Crer, saber: 

Veridictório (S-S) 

Epistêmico (S-O) 

Alético (O) 

 

Relação de contradição (oposições binárias e 

semelhança por familiaridade) 

 

 

 

Nível 

profundo 

 

Estruturas elementares 

Quadrado semiótico 

 

 A                     B 

NãoB              NãoA  

 

 

 

 

Relação de contradição (a fonte da transformação 

narrativa e das relações polêmico-contratuais) 

 Estruturas tensivas  

Fonte: adaptação de Bertrand, 2012 


