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1 INTRODUÇÃO 

No campo da Filosofia do Direito de um modo geral, compreendendo-se tanto o seu 

ramo analítico quanto o seu ramo continental, há uma certa lista de autores que no momento 

presente já foram quase que totalmente integrados ao linguajar jurídico brasileiro. Seja em 

palestras, seja em livros, seja em decisões judiciais, é mais do que comum se deparar com os 

nomes de Hans Kelsen, Ronald Dworkin, Robert Alexy, dentre outros. Para os que se dedicam 

ao estudo da Teoria do Direito contemporânea, esse rol inclui também o nome de H.L.A. Hart, 

seguido de toda a constelação de teóricos do Direito que se formaram sob sua influência- quer 

para defende-lo, quer para criticá-lo- dentre os quais estão Joseph Raz, John Finnis, Neil 

MacCormick, Wil Waluchow, etc. 

No entanto, na mesma medida em que alguns desses teóricos têm suas ideias difundidas 

de tal forma que por vezes beira a caricatura, há outros que são quase que completamente 

desconhecidos. Um destes é Mark Greenberg, professor da Universidade de Los Angeles 

(UCLA) e autor de trabalhos relevantes sobretudo na área da Teoria do Direito dentro do 

universo anglo-saxão. Em que pese os textos de Greenberg, especialmente seu artigo How Facts 

Make Law (doravante HMFL), sejam objeto de amplos debates com outros autores do mesmo 

campo, apenas muito recentemente foi publicada uma tradução de um artigo seu em português. 

Dito isso, uma das metas que se pretende alcançar a partir da pesquisa a ser desenvolvida 

é iniciar um processo de divulgação da e introdução à obra do autor no contexto nacional. Para 

que esse e os outros objetivos, bem como a hipótese que será apresentada, sejam colocados de 



modo claro, é necessário antes estabelecer um pequeno esboço do projeto teórico de Greenberg, 

com ênfase para os aspectos mais relevantes para a problemática a ser investigada. 

A princípio, a proposta teórica de Greenberg não pode ser devidamente enquadrada em 

nenhuma das grandes correntes das teorias do Direito contemporâneas (positivismo, 

jusnaturalismo, interpretativismo, etc). Os escritos de Greenberg em sua maioria são artigos, 

publicados em periódicos diversos ao longo das últimas duas décadas. Em sua maioria, cada 

um deles aborda um problema diferente do que é abordado pelo outro, mesmo que muitos 

artigos sejam publicações para responder a críticas sobre outros textos escritos anteriormente. 

Ainda assim, parece ser possível lê-los todos como um conjunto de alguma forma interligado. 

Quer dizer, apesar de cada um abordar uma temática específica e ter um enfoque 

diferenciados, todos eles podem ser lidos como parte de um projeto maior: sua teoria chamada 

teoria jurídica dos impactos morais, cuja formulação mais completa se encontra em um artigo 

homônimo. Em essência, essa teoria pretende mostrar que aquilo que compreendemos como 

obrigações jurídicas (mas também os poderes e competências que cada um possui dentro de um 

ordenamento) são um subtipo de obrigações morais produzidas pelas ações das instituições 

jurídicas (GREENBERG, 2014, p. 1294). 

A teoria completamente formulada pode ser sintetizada da seguinte forma. Quando as 

instituições jurídicas tomem decisões e implementam mudanças, elas alteram as circunstâncias 

relevantes em que nos encontramos. Essas alterações repercutem diretamente nas opções que 

temos para agir e nas consequências de nossas ações. Em outras palavras, alteram-se, também, 

nossas obrigações morais. Obrigações jurídicas, seguindo esse raciocínio, nada mais são do que 

uma espécie das obrigações morais, que se diferenciam por terem sido produzidas como 

resultado da atuação das instituições. Nas palavras do autor, 

O estabelecimento de um sistema jurídico e as ações de instituições jurídicas 

em manter a segurança e punir os malfeitores pode tornar moralmente 

inadmissível o uso da violência. Sem um sistema jurídico, pode ser 

moralmente admissível que as pessoas usem violência contra outros que 

ataquem, ou ameaçam atacá-las e atacar suas famílias ou aliados (...) Ao 

manter um monopólio do uso da força, efetivamente protegendo as pessoas 

contra violência, e punindo os malfeitores de forma confiável, um sistema 

jurídico é capaz de tornar a violência inaceitável, exceto em uma pequeno rol 

de circunstâncias. Note-se, nesse exemplo, que são as ações das instituições 

jurídicas, e não a emissão de textos, que desempenha um papel relevante ao 

melhorar a situação moral (GREENBERG, 2014, p. 1311). 

Dadas essas observações, fica claro o que está em jogo: a conexão entre Direito e moral 

não tem a ver, diferentemente do que pensa Dworkin, com a justificação moral do Direito 

vigente, mas antes com as repercussões morais das medidas institucionais. Greenberg assim 



quer que vejamos o Direito não mais como uma fonte de normas prontas, com caráter estático, 

mas sim como uma instituição por excelência transformadora, com caráter dinâmico. Percebe-

se, portanto, uma argumentação em prol de uma visão mais holística a respeito do Direito, que 

procura não tanto pelo sentido de enunciados normativos, mas sim pelos pontos de contato entre 

a produção das normas e as circunstâncias da realidade. 

A questão é que, se parece convincente dizer que o Direito altera as obrigações morais 

do cidadão, não fica claro o bastante como essa alteração se dá. Nos exemplos fornecidos por 

Greenberg, a estrutura é semelhante: o Direito introduz determinada novidade (como um 

sistema penal, um sistema tributário, uma regra de trânsito) e por isso, diz Greenberg, os sujeitos 

adquirem uma nova obrigação moral no sentido de agir conforme o que é proposto pelo sistema. 

No entanto, assim como Greenberg começou suas teses questionando como é possível passar 

das prática diretamente para o conteúdo do Direito, podemos questionar, também, como é 

possível, a partir da alteração das circunstâncias, o surgimento de uma obrigação moral. 

Pela forma como Greenberg lida com a questão da linguagem dentro do Direito em seus 

escritos, uma solução para essa questão parece se encontrar na noção de performatividade, 

presente na tradição de filosofia analítica inaugurada por J. L. Austin, a teoria dos atos de fala. 

Com efeito, o conceito de performatividade tem como fundamento nas ideias de que a emissão 

de um enunciado não se esgota no simples enunciado, de que em diversas situações o uso da 

linguagem transforma a realidade e efetivamente constitui situações que antes não existiam. 

Austin (1962, p. 6) propôs o conceito de um enunciado performativo a partir da 

constatação de que certos enunciados cotidianos envolvem não apenas dizer algo, mas também, 

e principalmente, fazer algo, Isto é, são enunciados que, quando emitidos dentro das 

circunstâncias e condições que lhes são próprias, produzem uma alteração do contexto em que 

se encontram. É o caso do ato de declarar, exigir, nomear, renunciar, etc. São atos que até podem 

envolver, como outros atos, movimentos físico-corporais, mas sua característica principal é o 

fato de serem atos que se realizam na e pela linguagem. Donde a nomenclatura atos de fala. 

Existem atos de fala, como o da promessa, do juramento, do sentenciamento, da ordem 

e outros, cujos efeitos na realidade dizem respeito a diretamente a circunstâncias morais. A 

nomeação de alguém para um cargo de chefia, por exemplo, é um ato de fala cuja consequência 

última é a produção de uma obrigação moral a que outras pessoas lhe prestem a obediência que 

concerne ao exercício daquela função. Da mesma maneira como uma decisão proferida por uma 

assembleia em sede de votação é também uma performance intrinsecamente linguista pela qual 

se produz uma obrigação moral para com aquele que por ela são regidos. 



Note-se que parece haver, assim, um ponto de encontro entre o diagnóstico da 

linguagem que advém de Austin e a abordagem sobre o Direito em Greenberg. Com efeito, 

Greenberg é categórico ao afirmar que as normas jurídicas não podem ser reduzidas à mera 

exegese de frases contidas em documentos. Muito mais relevante é entendermos quais impactos 

elas provocam nas circunstâncias ao nosso redor. Ocorre que as ações das instituições pelas 

quais essas normas se produzem são sempre ações que se perfazem através da linguagem, seja 

na forma de um texto legal escrito, seja na forma de um pronunciamento oficial ou qualquer 

outra. O problema que pretendemos investigar é: é possível compreender os impactos morais 

descritos por Greenberg pelo prisma da performatividade? 

JUSTIFICATIVA 

À semelhança de Dworkin, Greenberg lança a público seus primeiros insights relevantes 

na forma de uma crítica ao positivismo jurídico. Aliás, esses dois teóricos apresentam certos 

pontos de acordo significativos, o mais importante dos quais talvez seja o fato de ambos 

atacarem o tipo de descrição do Direito proposta pelo positivismo com base na ideia de que 

valores morais desempenham um papel preponderante na constituição daquilo que o Direito 

efetivamente é. 

No entanto, as semelhanças entre os projetos de Greenberg e Dworkin não vão além 

disso. A famosa teoria dworkiniana do Direito como integridade tem como uma de suas teses 

mais importantes a ideia de que dizer qual é o direito vigente significa descobrir qual a melhor 

justificação moral para a coerção que existe dentro de um dado sistema jurídicos (DWORKIN, 

1986, p.). O que indica que a teoria de Dworkin é construída de tal forma que não se pode 

pensar o Direito como algo ontológica ou metafisicamente separado da moral.  

Greenberg, por sua vez, também enxerga uma inseparabilidade entre Direito e moral, 

mas o papel que ele atribui aos valores morais é outro. Não se trata de uma justificação, mas 

sim de uma mediação. Greenberg chama de prática jurídica (law practice) a todas aquelas 

atividades que intuitivamente relacionamos com o funcionamento do Direito; chama de 

conteúdo do Direito (the content of law) aquilo que o Direito efetivamente determina. Exemplos 

de práticas jurídicas são a promulgação de leis, a prolação de sentenças, a criação precedentes 

vinculantes, a edição de decretos, dentre outros. Como exemplo de conteúdo do Direito, temos 

o fato de que o homicídio é punível, de que não há herança se não após a morte e outras verdades 

jurídicas. 



Segundo Greenberg (2008, p. 268), entre as práticas jurídicas e o conteúdo existe uma 

relação de determinação. Mais especificamente, uma determinação metafísica, no sentido de 

que o conteúdo do Direito existe em função das práticas jurídicas. De forma alguma o Direito 

é o único em que esse tipo de relação existe. Como o próprio Greenberg coloca, a disposição 

das cores em uma pintura também determina metafisicamente a sensação de belo que ela nos 

proporciona. No caso da pintura, contudo, dificilmente se pode fornecer uma explicação sobre 

por que uma disposição de cor parece bela enquanto que outra não. O diferencial do Direito é 

que a relação de determinação entre práticas e conteúdo é sempre racional. Significa dizer que 

para cada conteúdo produzido por cada prática, há sempre um motivo específico pelo qual 

aquela dada prática produziu aquele determinado efeito. 

Coloquemos a questão em termos menos abstratos. Suponhamos um juiz que acaba de 

proferir uma sentença penal condenatória contra certo cidadão. O juiz ter redigido determinado 

documento contendo certas afirmações é um fato empírico. Sabemos que a lavratura da sentença 

implica que o cidadão agora se vê diante de uma obrigação jurídica de se entregar às autoridades 

e de permanecer em uma instituição carcerária por tempo determinado. Mas como, a partir do 

simples fato empírico da edição de um documento, podemos inferir que se criou uma obrigação 

jurídica? 

O ponto de Greenberg, nessa altura de sua obra, era o de tentar provar, contra a tese 

positivista, que nenhum fato descritivo é capaz de determinar o conteúdo do Direito, a menos 

que seja acompanhado de um juízo de valor moral. Dito de outro modo, os fatos descritivos são 

de fato indispensáveis para a construção do que o Direito é, mas é apenas com o auxílio dos 

valores morais que somos capazes de compreender o seu sentido. Em nosso exemplo, só se 

pode saber que a sentença cria um dever jurídico de cumprimento da pena quando se leva em 

consideração que a pessoa que a emitiu era alguém legitimamente investido do poder para tal. 

Dessa demonstração metafísica da relação entre moral e fatos na formação do conteúdo 

do Direito, Greenberg extrai a conclusão de que não é possível conhecer quais são as obrigações 

jurídicas vigentes em um dado sistema sem lançar de considerações valorativas. Isso porque as 

práticas jurídicas sozinhas seriam incapazes sequer de delimitar quais de seus aspectos são 

importantes para dizer o que o Direito estabelece.  

Recorrendo ao exemplo uma vez mais para fins de esclarecimento, não há dúvida de 

que o fato de o juiz ter assinado o documento que oficializa a sentença é relevante, assim como 

não há dúvida de que o tipo de caneta que ele uso para tal não é. Mas o parâmetro usado para 

afirmar a relevância de cada um desses aspectos não pode ser encontrado na prática em si. A 



complexidade dos argumentos aduzidos não permite que eles sejam reproduzidos aqui, mas em 

uma espécie de continuação do projeto de HFML, Greenberg (2008) se esforça para provar 

como a noção sociocomportamental de regras defendida por Hart, justamente por sua pretensão 

de ser apenas descritiva, não explica como as simples atitudes das pessoas em um dado contexto 

social podem estar vinculadas à existência de obrigações jurídicas concretas. 

Essa conexão umbilical entre Direito e moral que Greenberg teve a intenção de provar 

nos textos iniciais foi mais tarde ampliada para a formação de um teoria do Direito propriamente 

dita. No artigo seminal “The Moral Impact Theory of Law”, a proposta que é feita não é mais 

apenas de apontar uma falha em outras teorias do Direito, mas sim de uma teoria alternativa, 

do Direito e da interpretação, capaz de concorrer tanto com o positivismo e as abordagens mais 

tradicionais sobre interpretação das normas, de um lado, quanto com a influente teoria 

interpretativistas de Dworkin (GREENBERG, 2014, p. 1300). 

O maior diferencial que se pode encontrar em Greenberg é que o papel da moral em sua 

teoria não é meramente o de justificação ou fundamentação do Direito. Trata-se exatamente do 

contrário. Na teoria jurídica dos impactos morais, a ideia central é que o conjunto das 

obrigações morais é modificado pelos atos das instituições, de modo que a moralidade então 

passa a ser vista de uma forma muito mais dinâmica do que o usual, sendo as obrigações 

jurídicas o resultado dessas modificações nas obrigações morais. 

Nesse sentido, Greenberg parece ter sido bem sucedido em argumentar metafisicamente 

em favor de uma concepção de Direito que se opõe à do positivismo e que consegue se distinguir 

do interpretativismo. Mas em nenhuma de seus textos podemos encontrar uma explicação clara 

o bastante de como um ato institucional pode transformar uma obrigação moral. A hipótese que 

se pretende levantar é de que essa relação entre atos das instituições e modificações do perfil 

moral pode ser compreendida como uma relação linguística, que funciona como uma 

manifestação daquilo que se convencionou chamar de performatividade. 

É verdade que, com exceção de Hart, poucos teóricos do Direito admitem uma 

influência direta de autores da filosofia da linguagem. No caso de Greenberg, apesar de não 

apresentar explicitamente nenhuma ligação ou inspiração direta entre sua teoria do Direito e a 

filosofia da linguagem contemporânea, especialmente a teoria dos atos de fala, é possível 

encontrar aqui e ali aspectos em seus trabalhos que revelam pontos de contato entre esses dois 

campos. 



Primeiro, porque sua teoria dos impactos morais claramente rechaça a ideia de que a 

legislação seja mero meio de comunicação entre governantes e cidadãos. As leis criam 

obrigações jurídicas não porque veiculam a vontade de autoridades investidas de poder para tal, 

mas sim porque a sua promulgação por si só é um ato que transforma e modifica as 

circunstâncias em que as pessoas se encontram. Exatamente da mesma como um enunciado 

performativo tem a propriedade de produzir novas situações, e não apenas descrever ou 

informar estados de coisa no mundo. 

Segundo, porque Greenberg, à semelhança de Wittgenstein, parte do diagnóstico de que 

toda tradição filosófica antecedente é marcada por um problema congênito. Assim como 

Wittgenstein (1996, p. 41) acreditava que a maneira tradicional de se pensar sobre problemas 

filosóficos estava impregnada pela ideia de que as palavras apenas figuram o mundo, Greenberg 

acredita que toda a teoria do Direito que lhe é anterior tacitamente abraça a ideia problemática 

de que compreender o Direito é compreender o significado dos textos normativos. Na medida 

em Greenberg propõe alargar nossa visão do Direito além dessa pré-compreensão, apontando 

suas limitações e incompletudes, bem como o modo como ela nos leva a becos sem saída, seu 

projeto se afina com o papel terapêutico visado por Wittgenstein e os que o sucederam com a 

ideia de uma filosofia da linguagem ordinária. 

Terceiro, e talvez mais importante, é que o ponto de vista metodológico adotado pela 

teoria de Greenberg coaduna-se com a perspectiva de uma linguagem comum, de que flui a 

ideia de performatividade. Com efeito, praticamente todas as teorias do Direito importantes de 

origem anglo-saxão adotam determinado ponto de vista. Em Holmes (1997), esse ponto de vista 

é o do homem mau (bad man) para quem o Direito interessa apenas para evitar consequência 

negativas e atingir seus desejos pessoais. Em Hart (2011, p. 99), esse ponto de vista é o do 

homem confuso, que pretende usar as regras jurídicas como parâmetro para avaliar sua conduta. 

Em Finnis (2011, p. 19), trata-se do ponto de vista daqueles que quer encontrar no Direito 

orientações para o agir que sejam razoáveis em sentido prático. 

Em Greenberg, o ponto de vista que fica implícito é o daquele cidadão que deseja 

colaborar com o restante da sociedade, e espera que as instituições lhe digam como agir para 

tal. Assim, o sujeito que, nos termos de Greenberg, tem suas obrigações morais modificadas 

pelas instituições não é o sujeito que pertencem ao mundo jurídico, mas sim o cidadão comum, 

para quem atos oficiais como a legislação são um elemento exógeno ao seu cotidiano, porém 

relevante na medida em que afeta seus planos de vida, suas possibilidades de agir, etc. Trata-

se, portanto, de um ponto de vista em que os conceitos jurídicos (lei, sanção, obrigação, dever) 



entram em jogo não com uma conotação técnica, mas como elementos de uma situação comum 

de agir. 

A outro giro, o uso do conceito de performatividade nesse contexto parece interessante 

porque o desloca para um âmbito no qual ele normalmente não é empregado. É verdade que a 

ideia de enunciado performativo há muito se estendeu para além da simples análise da 

linguagem, ganhando importantes repercussões no campo da política e dos estudos de gênero, 

por exemplo, na obra de Judith Butler. Na teoria analítica do Direito, contudo, a influência que 

a teoria dos atos de fala propriamente dita possui é ínfima, para não dizer insignificante. Prova 

disso é o fato de que ela quase nunca é citada nas disputas teóricas que são travadas nesse 

campo. 

Nem mesmo o próprio Hart, cujo pensamento floresceu no momento de efervescência 

da Escola de Oxford, utiliza diretamente em suas obras conceitos como os de jogo de 

linguagem, ilocução, performance, etc. Na medida em que a noção de performatividade conecta 

linguagem e prática de uma forma dinâmica, lançando luz sobre as formas como o uso da 

linguagem pode alterar o mundo, ele se apresenta como uma chave de leitura capaz de insuflar 

novo fôlego aos pontos estanques a que o debate analítico sobre o Direito atualmente chegou. 

Com efeito, depois da complexa série de ideias e abordagens inovadoras que 

floresceram na teoria do Direito entre os anos de 1960 e 1980, as discussões nesse campo 

hodiernamente parecem ter atingido um ponto de relativa estagnação. Quer dizer, os debates 

que os autores da área hoje estabelecem entre si consistem muito mais na crítica ou na defesa 

de teses já formuladas (sobretudo dentre do positivismo) do que na proposição de novas vias 

de análise independentes. Nesse cenário, a teoria de Greenberg, que não se filia a nenhuma das 

correntes principais, quando lida pelo prisma da filosofia da linguagem, apresenta um forte 

potencial de inovação que merece ser explorado. 

Diante do exposto, a temática proposta é de relevância tanto para a academia em 

particular quanto para a sociedade civil como um todo. É relevante para a academia, na medida 

em que pretende lançar luz sobre um autor pouquíssimo conhecido e lido no âmbito da filosofia 

do Direito do Brasil. E é relevante para a sociedade na medida em que ela contribui com um 

campo do saber, a teoria do Direito, cuja missão é ajudar a melhor compreender o que o Direito 

é. Dado o papel fundamental do Direito na vida de uma sociedade, é apenas por meio de 

pesquisas como esta que se torna possível entender de forma mais precisa qual a natureza das 

instituições e de que forma elas funcionam. 



OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo geral investigar se as mudanças no perfil moral em função 

de ações institucionais, da maneira tematizada por Greenberg, pode ser compreendida como um 

exemplo concreto de performatividade da linguagem. Como etapas desse projeto, os objetivos 

específicos são: 

a)  Reconstruir a teoria do Direito de Greenberg, concatenando as ideias propostas em cada 

um dos seus escritos mais relevantes, dos mais antigos aos mais atuais; 

b) Identificar as teses principais de outros autores sobre a natureza do direito (notadamente 

o positivismo jurídico e o interpretativismo de Dworkin) em contraste com as quais Greenberg 

elabora suas próprias teses; 

c) Compreender a construção histórica do conceito de performatividade na tradição da 

filosofia analítica; 

d) Investigar de que maneira a performatividade pode ser usada para compreender a 

maneira como instituições políticas se valem da linguagem como forma de transformação da 

realidade. 

METAS 

A principal meta que se coloca é traduzir os principais textos do autor para a língua 

portuguesa. Selecionando-se os textos por meio de um critério baseado na sua relevância para 

a formação da teoria mais acabada de Greenberg, pretende-se produzir um conjunto 

bibliográfico em língua portuguesa que permita uma compreensão holística de suas ideias a 

quem quer que deseje enveredar por essa área de estudo. Espera-se, com isso, prestar uma 

contribuição à comunidade acadêmica brasileira, tornando acessível ao público lusófono a obra 

de um teórico pouco conhecido no contexto nacional. 

METODOLOGIA 

A pesquisa possui natureza essencialmente bibliográfica. Gira em torno dos textos mais 

importantes escritos por Greenberg no campo da teoria analítica do Direito, partindo do artigo 

inaugural já mencionado “How Facts Make Law”, até o artigo recentemente publicado “How 

Law Affects Behavior”. De tal forma que se possa produzir uma visão completa e unificada de 

seu pensamento, e assim desvendar de que maneira o autor chega à questão do perfil moral e 

sua transformação em função das instituições. 

Como Greenberg é um autor que pertence à teoria analítica do Direito, a tarefa de 

entender os fundamentos de sua teoria não pode ser devidamente cumprida sem que antes esteja 



claro o debate em que ela está inserida, ou pelo menos as principais teorias concorrentes às 

quais ela pretende se opor: o positivismo em geral e o interpretativismo de Dworkin. Na 

verdade, o próprio Greenberg apresenta suas ideias como uma linha de pensamento que possa 

funcionar como alternativa a essas outras duas outras abordagens mais prevalentes. Por esse 

motivo, faz-se necessário que a pesquisa inicie estabelecendo e delimitando quais teses de cada 

uma dessas duas teorias são contestadas por Greenberg, e de que forma as teses do autor 

pretendem se contrapor a elas. 

No mesmo sentido, como o tema da pesquisa envolve a já mencionada questão 

performatividade, analisar-se-á os textos em que esta ideia foi desenvolvida e aperfeiçoada ao 

longo do desenvolvimento da teoria analítica. Para tanto, faz-se necessário não só um estudo da 

bibliografia referente aos autores responsáveis pelo desenvolvimento desse conceito (Austin, 

Searle e outros), como também uma análise geral de todo o contexto da filosofia analítica em 

que a ideia de performatividade se desenvolveu, partindo do começo dessa tradição filosófica 

até os dias de hoje. 

Pretende-se que essa dupla reconstrução- da teoria de Greenberg, de um lado, e da ideia 

de performatividade do outro- torne explícitos os fundamentos filosóficos de ambos, para que 

assim seja possível avaliar a veracidade ou falsidade da hipótese colocada. Isto é, para que 

assim seja possível averiguar se a relação entre Direito e moral descrita por Greenberg pode ser 

melhor compreendida à luz das propriedades performativas da linguagem. 
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CRONOGRAMA 

ATIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

https://plato.stanford.edu/entries/austin-jl/


1 

Levantamento 

das fontes 

primárias 

⚫ ⚫           

2 

Levantamento 

das fontes 

secundárias 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫         

3 

Leitura e 

Fichamento 

dos Textos  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       

4 

Mapeamento 

dos autores 

influentes 

  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       

5 

Elaboração do 

relatório 

parcial 

    ⚫ ⚫       

6 

Levantamento 

de objeções 

(efetivas e 

potenciais) 

     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

7 

Encontro e 

discussão 

com o 

orientador  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

8 
Monitoria em 

Graduação 
       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

9  

Apresentação 

do trabalho 

em eventos  

        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

10 

Elaboração 

do relatório 

final 

           ⚫ 

 


