
A abertura do sistema jurídico – sem desconhecer a relevância 
O uso da linguagem é indispensável em nossas vidas. Afinal, 
é graças a ela que podemos aprender e criar relacionamentos. 
Sua importância é tão grande que, a depender do modo como 
venhamos a utilizá-la, seremos felizes ou infelizes, realizados 
ou não. 

O modo como a linguagem deve ser estudada e utilizada tem 
despertado muitos debates. Enquanto os gramáticos valorizam 
a língua culta, os linguistas são mais sensíveis ao modo como 
as pessoas a utilizam em seu dia a dia. E ainda há uma terceira 
categoria que não pode ficar indiferente ao debate. São os usuá-
rios da língua portuguesa.

Esta obra é escrita por um usuário da língua e se destina a outros 
usuários, tanto os que estão iniciando o seu aprendizado como 
os que pretendem ampliá-lo. O seu objetivo é colaborar para a 
compreensão da importância da linguagem na realização dos 
nossos objetivos, transitando da teoria para a prática. O que 
é falar bem? Podemos falar do mesmo modo com qualquer 
pessoa ou precisamos adaptar-nos ao nosso interlocutor? 
Como usar as figuras de linguagem em nossa rotina? Estas são 
apenas algumas das perguntas que se buscou responder.
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Emerson Garcia é usuário da língua por-
tuguesa, orgulhoso de sua riqueza, cônscio 
de sua diversidade. No plano acadêmico, é 
doutor e mestre em Ciências Jurídico-Políti-
cas pela Universidade de Lisboa, bem como 
Especialista em Education Law and Policy pela 
European Association for Education Law and 
Policy (Antuérpia – Bélgica) e em Ciências 
Políticas e Internacionais pela Universidade 
de Lisboa. Na esfera profi ssional, além do 
exercício do magistério, é membro do Mi-
nistério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
Consultor Jurídico da Procuradoria-Geral 
de Justiça e Diretor da Revista de Direito. 
Conferencista muito requisitado, já publi-
cou, como autor, coautor, coordenador ou 
tradutor, mais de quatro dezenas de obras 
jurídicas. Foi examinador em mais de uma 
centena de concursos públicos e ainda 
participou, como coordenador temático, de 
diversos exames nacionais da Ordem dos 
Advogados do Brasil. É membro honorário 
do Instituto dos Advogados Brasileiros e 
ainda participa da American Society of Inter-
national Law e da International Association 
of Prosecutors.

O uso da linguagem é indispensável em nossas vidas. Afi nal, é 
graças a ela que podemos aprender e criar relacionamentos. Sua 
importância é tão grande que, a depender do modo como venha-
mos a utilizá-la, seremos felizes ou infelizes, realizados ou não. 

O modo como a linguagem deve ser estudada e utilizada tem 
despertado muitos debates. Enquanto os gramáticos valorizam 
a língua culta, os linguistas são mais sensíveis ao modo como as 
pessoas a utilizam em seu dia a dia. E ainda há uma terceira ca-
tegoria que não pode fi car indiferente ao debate. São os usuários 
da língua portuguesa.

Esta obra é escrita por um usuário da língua e se destina a outros 
usuários, tanto os que estão iniciando o seu aprendizado como 
os que pretendem ampliá-lo. O seu objetivo é colaborar para a 
compreensão da importância da linguagem na realização dos 
nossos objetivos, transitando da teoria para a prática. O que é 
falar bem? Podemos falar do mesmo modo com qualquer pessoa 
ou precisamos adaptar-nos ao nosso interlocutor? Como usar as 
fi guras de linguagem em nossa rotina? Estas são apenas algumas 
das perguntas que se buscou responder.
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