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1. Atividades realizadas: 

Durante o período de agosto de 2019 a janeiro de 2020, o discente engajou-se em diversas 

atividades acadêmicas correlacionadas ao conteúdo do plano de trabalho. Ao longo do semestre letivo da 

Universidade, frequentou na condição de ouvinte a disciplina “Filosofia da Dignidade Humana”, 

ministrada pelo Prof. Dr. Saulo Matos, orientado do plano de trabalho, no Programa de Pós-Graduação 

em Direito (PPGD-UFPA), onde foram discutidos variados temas relativos ao debate em teoria analítica 

do direito, área de concentração da pesquisa ora desenvolvida. Isso proporcionou contato com novos 

referenciais teóricos capazes de enriquecer o desenvolvimento do problema de pesquisa proposto no 

plano ao longo do período subsequente, como as teorias de Jeremy Waldron e James Griffin. 

Além disso, o discente participou da organização do II Congresso Democracia e Jurisdição, cuja 

realização foi promovida, dentre outros, pelo Grupo de Pesquisa Teorias Normativas do Direito (CNPq), 

do qual participa atualmente na condição de membro efeito e que é coordenado pelo professor orientador 

desta pesquisa. O evento abordou as temáticas centrais do projeto de pesquisa ao qual o plano de trabalho 

é vinculado, a saber, dignidade humana, filosofia do direito e direitos humanos. 

Paralelamente, o discente frequentou as reuniões do Grupo de Pesquisa Pura Teoria do Direito 

(CNPq), cujo foco principal é exatamente a área de concentração da pesquisa ora em desenvolvimento, 

qual seja, a teoria analítica do direito contemporânea. O grupo dedicou o semestre à leitura do livro 

“Playing by the Rules”, de Frederick Schauer, autor de alto calibre e importante interlocutor do autor 

central para o plano de trabalho, Mark Greenberg. 

2. Comparação entre o plano original e o executado: 

O plano de trabalho originalmente formulado pelo discente e apresentado ao professor orientador 

tinha como proposta geral fazer um estudo da concepção de direito de Mark Greenberg a partir de duas 

frentes: a teoria analítica do direito contemporânea e a filosofia da linguagem. Mais especificamente, o 

objetivo geral era o de investigar se era possível estabelecer uma conexão entre a teoria do direito de 

Mark Greenberg e a teoria dos atos de fala de Austin e Searle. Mais especificamente, se o fenômeno de 

produção de impactos sobre as razões para agir por parte do direito pode ser compreendido como uma 

manifestação do poder performativo da linguagem tal como explorado na obra desses autores. Ao longo 

do primeiro semestre da iniciação científica, isso implicou uma série de tarefas 

Em primeiro lugar, a leitura e fichamento de boa parte dos textos constantes nas referências e na 

bibliografia do plano de trabalho, bem como dos textos eventualmente indicados pelo professor 

orientador posteriormente. Para ser mais exato, o primeiro semestre da pesquisa teve um foco maior sobre 

a bibliografia relativa à teoria analítica do direito do que sobre a literatura pertinente à filosofia da 

linguagem, de forma estratégica para com a realização dos objetivos da pesquisa. 

Em segundo lugar, vale ressaltar que uma das metas do plano de trabalho também era a tradução 

de determinadas obras de Greenberg para a língua portuguesa a fim de serem posteriormente publicados. 
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Assim, durante esses semestres, foi realizada por completa a tradução do texto “How Facts Make Law”, 

de importância fundante para o referido autor, bem como iniciada a tradução do texto “Legislation as 

Communication?”, que se encontra em andamento. 

Em terceiro lugar, como culminância de todas as atividades realizadas no período, o discente 

redigiu um artigo científico completo cujo teor é uma introdução geral à obra de Greenberg, a ser 

submetido para a publicação em um periódico juntamente com o professor orientador posteriormente. 

Dessa maneira, foi cumprida uma certa parte dos objetivos específicos estabelecidos anteriormente no 

plano de trabalho. Todas as tarefas desenvolvidas durante esse período foram feitas de maneira 

intercalada com reuniões com o professor orientador, em que o andamento de cada uma das atividades era 

relatado e as dúvidas sobre como proceder eram sanadas. 

Percebeu-se, também, a necessidade de incluir de forma mais intensa a teoria dos atos de fala de 

John Searle, que no plano de trabalho formulado anteriormente havia tido um papel de certa forma 

acessório. No momento da construção do plano de trabalho, acreditava-se que os trabalhos de John Austin 

bastariam, enquanto referenciais teóricos, para responder de forma adequada ao problema que então havia 

sido colocado.  

Após um semestre de pesquisa, contudo, tornou-se claro em que medida Greenberg depende de 

uma concepção institucional de direito, de maneira que uma conexão entre sua teoria e o conceito de 

performatividade desenvolvido pela teoria dos atos de fala só pode ser investigada de maneira apropriada 

uma vez que se procura compreender como a linguagem pode ter também uma dimensão institucional. 

Para tanto, considera-se que a obra de Searle seja relevante, dado o trabalho do autor desenvolvido sobre 

os conceitos de fato institucional, realidade social, dentre outros. 

3. Outras atividades: 

Durante o período entre agosto e dezembro de 2019, o discente também fez parte de um projeto de 

monitoria voluntária sob a supervisão do Prof. Dr. Ricardo Dib Taxi, na disciplina Teoria do Direito, 

ministrada para alunos do segundo período, turno matutino, da graduação em direito na UFPA. O Prof. 

Ricardo pertence à mesma linha de pesquisa que o professor orientador do plano de trabalho no Programa 

de Pós-Graduação em Direito e ambos atuantes em teoria analítica do direito contemporânea, de maneira 

que a experiência como monitor proporcionou ao discente a oportunidade de sistematizar e mobilizar de 

forma didática e pedagógica os conhecimentos com que teve contato ao longo do desenvolvimento do 

plano de trabalho. A experiência na monitoria proporcionou, portanto, uma possibilidade de 

aperfeiçoamento da pesquisa da iniciação científica, enriquecendo-a com o rigor metodológico que é 

próprio da atividade docente. 

Além disso, no já citado II Congresso Democracia e Jurisdição, o discente também teve a 

oportunidade de apresentar dois resumos expandidos. Um deles aborda temática que dialoga com o 

círculo de autores abrangido pelo plano de trabalho. Seu título é “Uma solução finnisiana para o déficit 
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metodológico da teoria de Charles Beitz”. Nele, busca-se conciliar a metodologia de descrição do direito 

proposta por John Finnis (2011), autor estudado durante o projeto de monitoria, com a teoria dos direitos 

humanos de Charles Beitz (2009), autor abordado ao longo do semestre no grupo Teorias Normativas do 

Direito. O trabalho posteriormente foi publicado nos anais do evento. 

 

4. Resultados preliminares 

Ao longo dos meses de pesquisa até o presente momento, foram obtidas algumas conclusões a 

respeito da pesquisa. Como já mencionado, esta primeira parte da pesquisa foi mais dedicada à inserção 

de Greenberg no interior das discussões travadas na teoria analítica do direito contemporânea. Por isso, as 

conclusões abaixo listadas dizem respeito mais à teoria do direito do que à filosofia da linguagem. 

1. A existência de uma conexão entre os textos de Greenberg em teoria do direito publicados nas 

últimas duas décadas. A princípio, como a obra do autor até o momento conta apenas com artigos e 

capítulos de livros, seus escritos pareciam mudar de tema a cada nova publicação. A leitura cuidadosa 

demonstrou, porém, que na verdade todos fazem parte de um todo maior, de maneira que cada texto 

retoma indiretamente o que foi abordado no anterior ou responde a alguma objeção possível ser colocada 

aos argumentos levantados anteriormente. 

Em “How Facts Make Law”, Greenberg (2004) inicia suas críticas ao juspositivismo 

argumentando ser impossível dizer qual é o conteúdo do direito sem lançar mão de considerações 

valorativas. No texto sobre a perspectiva padrão, coloca a ideia de que as teorias do direito hegemônicas 

são baseadas em pressupostos que limitam como o direito pode ser pensado. Greenberg (2011a; 2011b) 

ataca tentativas de extrair o conteúdo da legislação aproximando-a de atos de comunicação comuns. 

Finalmente, sua teoria do direito é apresentada de forma madura e completa. Nela, ele defenderá, por fim, 

que toda obrigação jurídica na verdade é uma certa modalidade de obrigação moral. Para ser mais exato, 

as obrigações jurídicas nada mais são do que aquelas produzidas por decisões e ações tomadas por 

instituições. Como o próprio nome diz, obrigações jurídicas são o impacto moral dos atos institucionais 

(GREENBERG, 2014). 

2. Observou-se que a obra de Greenberg toma cada vez mais a forma de um projeto autônomo à 

medida que se aproxima dos textos mais atuais. Em outras palavras: se no início os escritos do autor mais 

pareciam se limitar a críticas ao positivismo jurídico hegemônico no mundo anglo-saxão, os textos mais 

recentes na verdade revelam que se trata da formulação de uma teoria do direito própria, que pretende ser 

uma alternativa tanto ao positivismo quanto a outras teorias não positivistas, a exemplo do 

interpretativismo de Dworkin (1986). 

3. A teoria do direito de Greenberg não apenas parte de críticas às outras já existentes no debate 

em teoria do direito, como também estabelece uma forma própria de conceber esse debate. Em vez de 

discutir as teses tradicionais que caracterizam o positivismo jurídico: tese da convencionalidade, tese dos 
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fatos sociais e tese da separação (HIMMA, 2004). O autor propõe uma linguagem nova baseada na 

distinção ontológica entre práticas jurídicas, de dimensão empírica-factual, e os fatos de valor, de 

dimensão normativa-institucional (GREEBERG, 2004). 

O que define uma posição como positivista ou não, na sua visão, é o papel que ela atribui ao que 

chamaremos de fatos de valor, por oposição aos fatos descritivos. Como a terminologia sugere, fatos 

descritivos são aqueles que podem ser observados, verificados e localizados no tempo e no espaço, e 

dizem respeito ao que uma pessoa ou grupo de pessoas faz, diz ou pensa. A outro giro, fatos de valor 

dizem respeito à correção, importância ou aceitabilidade. 

4. Percebeu-se que a abordagem do autor pressupõe algum tipo de concepção sobre o 

funcionamento da linguagem. Essa observação se encontra implícita na maneira como Greenbeg elabora 

seu conceito de práticas jurídicas e a relação destas com o conteúdo do direito. Percebe-se que, nessa 

concepção, o que importa é muito mais a significação do ato praticado pelo operador do direito do que 

sua intenção em si.  

O autor também rechaça teorias que equiparam a legislação à comunicação. Greenberg destaca 

que o modo de realização e a funcionalidade da legislação não permitem que ela seja considerada uma 

forma comunicação. Isso porque a legislação não é uma troca de informações entre dois sujeitos 

específicos, aos quais se possa imputar intenções bem delimitadas. O órgão legislativo é um conjunto de 

indivíduos com propósitos e concepções as mais diversas possíveis e que não convergem para uma 

intenção comunicativa única. Já os destinatários das normas podem ser tantos os cidadãos do momento 

atual como também aqueles que ainda não nasceram (já que uma lei pode permanecer válida por 

gerações), e, no caso desses últimos, não faria sentido lhes dizer que a promulgação da lei lhes comunica 

algo (GREEBERG, 2011b. p. 253). 

Isso sugere que, se as práticas jurídicas são dotadas de uma dimensão linguística relevante, essa 

dimensão tem a ver sobretudo com a sua capacidade de provocar mudanças sobre a realidade, até 

impactar sobre as obrigações morais dos sujeitos. Essa constatação parece favorecer a hipótese 

originalmente colocada sobre uma possível relação entre sua teoria e a teoria dos atos de fala. 

5. Atividades desenvolvidas nos próximos meses:  

Os próximos meses da pesquisa serão dedicados a explorar mais detidamente a possibilidade 

efetiva de aproximação entre a teoria do direito de Greenberg e a teoria dos atos de fala de Austin e 

Searle. Essa tarefa envolverá algumas etapas específicas: 

1. Examinar aquilo que Greenberg considera como as razões para agir produzidas pelo 

direito. Este aspecto de sua teoria do direito parece sugerir uma aproximação com a teoria de Joseph Raz, 

que depende fortemente de uma certa abordagem em teoria da ação. Investigar este ponto é relevante, 

portanto, para a confirmação ou não da hipótese proposta. 
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2. Greenberg é explícito em dizer que a filosofia da linguagem não pode fazer mais do que 

elucidar os eventuais candidatos a elementos determinantes do conteúdo do direito (intenção do 

legislador, conteúdo comunicativo etc.). No entanto, o modo como ele descreve a maneira peculiar do 

direito de gerar impactos morais parece ter a ver com os efeitos deflagrados por atos praticados por 

instituições, atos esses que são executados na e pela linguagem. Se for possível demonstrar que 

Greenberg depende da dimensão social e institucional da linguagem, isso irá corroborar o argumento de 

que sua descrição de como o direito altera as obrigações morais pode ganhar maior precisão com a teoria 

dos atos de fala. 

3. Por fim, é preciso examinar melhor as próprias teorias de Austin e Searle e ver o que elas 

têm a dizer sobre o funcionamento de instituições. Quando ambos tratam dos atos de fala, a situação 

paradigmática é aquela do falante em primeira pessoa, ao passo que a situação que Greenberg tem em 

vista é da linguagem exercitada por instituições. É preciso, então, examinar se e de que maneira se 

poderia pensar a teoria dos atos de fala aplicada a contextos institucionais. O conceito de fato institucional 

em Searle parece ser um ponto central para esta questão. Para tanto, será necessário um aprofundamento 

nas teorias desses dois autores. A obra “How to Do Things with Words”, de Austin foi estudada no 

primeiro semestre de pesquisa, de maneira que para esse segundo momento os textos mais importantes a 

serem analisados são “Philosophical Papers”, do mesmo autor, e “Speech acts” de John Searle. 

 

 

6. Dificuldades: 

A principal dificuldade enfrentada para a realização do plano de trabalho foi a ausência de outras 

fontes sobre a obra de Greenberg que não os próprios textos do autor. A inexistência de comentadores e 

de textos publicados em língua portuguesa a seu respeito forçam o pesquisador a basear sua interpretação 

da obra do autor quase que somente na compreensão obtida diretamente da leitura, quando muito no 

contraste entre as proposições de Greenberg e a de teóricos divergentes. A falta de traduções de seus 

textos para a língua portuguesa, com exceção de um só artigo, também criam uma dificuldade para o 

trabalho de tradução, já que isso implica a impossibilidade de tomar outras traduções como parâmetro ou 

referências. 
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