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1. INTRODUÇÃO

Este projeto de pesquisa apresenta como tema
central as formas do silêncio no âmbito jurídico.
Partindo da premissa de um silêncio que se
apresenta não como falta e sim a linguagem como
excesso, o presente trabalho analisará a palavra
como movimento em torno do silêncio buscando
refletir as várias formas deste. O silêncio não
apenas como simples ausência de som, mas como
algo que significa. E finalmente observar como o
Direito lida com complexas formas, como elas
refletem no Direito e no sujeito de direito.

2. DISPOSITIVOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

A pesquisa é predominantemente teórica e aplicada.
Tem como procedimentos técnicos a pesquisa
bibliográfica, assim como caráter exploratório, sobre
as formas do silêncio, sobre como o silencio significa
nas coisas, sobretudo dentro do Direito. Nossa
pesquisa tende a quebrar o antigo paradigma de que o
silêncio é vazio, trazendo-o caracterizado como o que
existe de mais próximo do real.

3. OBJETIVOS

a) Geral
Analisar as formas do silêncio na linguagem
jurídica.
b) Específicos
Refletir acerca do silêncio fundante, aquele que
oferece garantia de movimento de sentidos dando
suporte e determinação de linguagem tanto para o
sujeito quanto para a sociedade, e como o Direito lida
com tal.

Investigar as várias formas de silêncio presentes no
Direito.
Investigar o silêncio dentro da audiência.

4. DESCRIÇÃO E/OU ANÁLISE

Analisando o silencio e suas formas dentro do
Direito, em um primeiro plano, o intuito da
pesquisa é demonstrar o Silêncio em uma face ainda
pouco reconhecida pela sociedade: seu caráter
fundador. É também almejado demonstrar como o
silêncio esta presente em várias partes do âmbito
jurídico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se diz algo, apaga-se outros sentidos
possíveis. O presente trabalho, ao analisar e investigar
esse campo de linguagem e silêncio, pretende
demonstrar àquele que se utiliza da linguagem,
especificamente os da área jurídica, que o
conhecimento sobre o silêncio é tão importante quanto
o próprio conhecimento sobre a linguagem.

