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Introdução:  O presente artigo tem como finalidade identificar na literatura o uso de
signos linguísticos a fim de analisar a obra 1984, levando em consideração os estudos
de semióticas.A mencionada análise leva em consideração as relações entre direito e
literatura com base na doutrina especializada.  Objetivo: Seu objetivo é extrair da obra
literária referências para a compreensão jurídico política da atual experiência de
Estado Democrático de Direito. Metodologia: A análise será feita com base no livro
1984 de Geroge Orwell visando o emprego da “novilíngua” utilizada pelo autor em sua
obra. Os conceitos de signo lingüístico como ideologia e semiótica de Mikhaul
Bakhitin regem a pesquisa. Com o objetivo de discutir o texto legal vigente no Brasil
utilizaremos os estudos de Luis Alberto Warat acerca do direito e sua linguagem.
Deste modo poderá entender como  os signos podem influenciar e afetar a  sociedade,
sua política e seus direitos por meio da comunicação. O uso de fontes jornalísticas
diversas ajudará no decorrer do estudo. Resultados: Pode-se observar que o uso dos
signos linguísticos ainda são utilizados no contexto político como um resquício dos
regimes totalitaristas que utilizavam daquele para a manipulação das massas, além
disso, hoje tem-se a ajuda das tecnologias de informação que propagam por vezes
informações falsas. O texto jurídico brasileiro contribui exponencialmente para
sustentar a existência de tal resquício, devido a complicação da utilização dos signos o
que por sua vez restringe seu acesso a apenas pessoas capacitadas para compreendê-lo.
 Conclusão: É possível observar, bem como extrair da obra literária, meios que
possibilitam a compreensão do Estado Democrático de Direito sob a ótica jurídico
política e como esse reflete na sociedade.
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