
Revista Jurídica Justa Pena –  ISSN 2179-9199 

Revista Jurídica Justa Pena Vol. 2, N.1 (2013): 48-49 48 

 

Artigos / articles 

 

 

A autoridade exercida pelos operadores de direito através do uso abusivo do 

rebuscamento das palavras no ato comunicativo  

The authority exercised by law enforcement officers through the misuse of words in 

the rebuscamento communicative act 
 

Glauce Barros Santos¹ 

 

RESUMO  
 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar como os operadores do direito utilizam a linguagem rebuscada 

como forma de impressionar, mostrar erudição e autoridade, suas falas permeiam pelo uso de jargões e frases de 

efeito, dificultando assim o entendimento, deixando de favorecer a própria linguagem que visa à interação, 

compreensão e o próprio entendimento no ato comunicativo. O profissional do direito faz do rebuscamento da 

linguagem o seu ponto principal de argumento, tentando convencer e persuadir através do emprego de 

construções excessivamente requintadas, desta forma estes não estão preocupados em utilizar a linguagem 

simples, coesa e coerente, mas utilizar expressões rebuscadas para fazer valer o seu ato comunicativo. A 

linguagem não está apenas a serviço da comunicação, mas ela também pode ser um instrumento de autoridade 

à medida que provoca o distanciamento do sujeito comum por falta da compreensão da linguagem quando 

utilizada pelo uso abusivo do rebuscamento das palavras. 

Palavras-chaves: Ato Comunicativo. Rebuscamento das palavras. Autoridade. 

 

 

ABSTRACT  
 

This work aims to demonstrate how the operators of the right to use flowery language as a way to impress, 

show erudition and authority permeate his lines by the use of jargon and catchphrases, hindering the 

understanding, leaving foster language itself which aims interaction, understanding and understanding the 

communicative act itself. The law professional makes rebuscamento language your main point of argument, 

trying to convince and persuade through the use of exceedingly fine buildings, thus they are not worried about 

using simple, cohesive and coherent language, but use flowery expressions to assert their communicative act. 

The language is not only the service of communication, but it can also be an instrument of authority as the 

distance of the common causes for lack of subject comprehension of language when used by overusing the 

rebuscamento words. 

Keyword: Communicative Act. Rebuscamento of words. Authority. 

 

____________________________ 
1. Professora.  Especialista em teoria do texto e literatura de língua portuguesa. Especialista em gestão escolar . 



Revista Jurídica Justa Pena –  ISSN 2179-9199 

Revista Jurídica Justa Pena Vol. 2, N.1 (2013): 48-49 49 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Somente o homem tem a capacidade da 

linguagem e é através dela que pode interagir e trocar 

experiências. Bordini (1993) afirma que é através da 

linguagem que o homem se reconhece como humano, 

pois pode se comunicar com os outros homens e 

trocar experiências. 

O ato comunicativo não se faz sozinho, mas 

precisa de elementos que delas participem e que este 

só se efetivará em sua plenitude quando todos os 

envolvidos no processo comunicacional utilizarem os 

elementos adequadamente.  

Para se comunicar bem é necessário que haja 

eficiência no processo comunicacional, ou seja, o 

conteúdo da mensagem transmitida pelo emissor 

precisa chegar com sucesso ao receptor, mas quando 

neste ato comunicativo há falhas, este dificulta o 

entendimento. 

A linguagem é a grande responsável pela 

disseminação de informação e conhecimentos 

humanos, e é através dela que aperfeiçoa a 

capacitação em todas as áreas do conhecimento, 

porém os operadores de direito usam a linguagem no 

sentido de distanciar o emissor com o receptor 

evitando assim o confronto de ideias e abertura de 

diálogos presentes no ato comunicativo. 

 

2. REBUSCAMENTO DAS PALAVRAS 
 

Os profissionais de direito carregam consigo 

tradições e estes usam em seu cotidiano expressões 

rebuscadas atrapalhando assim o ato comunicativo, 

dificultando o entendimento entre aqueles que recebem a 

mensagem.  

O uso abusivo da linguagem rebuscada por parte 

dos operadores do direito é utilizada como forma de 

impressionar, para mostrar erudição e autoridade, suas 

falas permeiam pelo uso de jargões e frases de efeito, 

dificultando assim o entendimento, deixando de favorecer 

a própria linguagem que visa à interação, compreensão e 

o próprio entendimento no ato comunicativo. 

O profissional do direito faz do rebuscamento da 

linguagem o seu ponto principal de argumento, tentando 

convencer e persuadir através do emprego de construções 

excessivamente requintadas, desta forma estes não estão 

preocupados em utilizar a linguagem simples, coesa e 

coerente, mas utilizar expressões rebuscadas para fazer 

valer o seu ato comunicativo. 

 

3. AUTORIDADE 

 
No ato comunicativo faz-se necessário um falar 

que possa persuadir, argumentar e convencer, neste 

sentido os operadores do direito utilizam elementos 

próprios, frases de efeito e jargões a fim de mostrar 

autoridade, e desta forma apropriar-se da linguagem 

rebuscada para se fazer notado no ato comunicativo.  

Como diz Moreno e Martins: 
 

Para o advogado,entretanto,tudo é linguagem: é 

esse o único instrumento de que ele dispõe para 

Tentar convencer,refutar,atacar ou defender-se. 

 

Neste sentido os operadores do direito usam a 

linguagem rebuscada para se valer da autoridade, 

deixando de prevalecer à troca que deve existir no 

processo comunicativo e desta forma utilizar as palavras 

rebuscadas como forma de autoridade e poder não 

deixando a outra parte como alternativa de refutação, 

pois a mesma desconhece dos termos técnicos e jargões 

utilizados pelo mesmo.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebe-se então que a linguagem não está 

apenas a serviço da comunicação, mas ela também pode 

ser um instrumento de autoridade à medida que provoca 

o distanciamento do sujeito comum por falta da 

compreensão da linguagem, e isto fica mais evidente 

quando se utilizam no ato comunicativo palavras 

rebuscadas dificultando assim o entendimento e a 

compreensão da mensagem. 

Neste sentido os operadores de direito utilizam o 

rebuscamento das palavras a fim de limitar o acesso a 

certos discursos para que assim possa prevalecer a 

relação de autoridade mediada pela utilização das 

palavras fechando assim o elo de interação do  processo  

comunicativo. 

 

REFERÊNCIAS 
 

BORDINI, Maria da Gloria, AGUIAR, Vera Teixeira. 

Literatura a formação do leitor-alternativas 

metodológicas.2 ed.PortoAlegre,Mercado Aberto,1993 

 

DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antônio. Curso 

de Português Jurídico. 8. ed. São Paulo: altas, 2000. 

 

GNERRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder. São 

Paulo: Martins Fontes, 1985. 

 

MORENO,Cláudio;MARTINS,Túlio.Português para 

convencer:comunicação e persuasão em Direito.São 

Paulo:Àtica,2006 

 

RODRÍGUEZ, Victor Gabriel. Argumentação Jurídica: 

técnicas de persuasão e lógica informal: curso de 

argumentação no direito. Campinas: LZN Editora, 

2002 

 


