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1. Das inquietações 

 

Neste trabalho, pretendemos discutir, pelo viés dos estudos de linguagem de 

orientação bakhtiniana, elementos do processo de resolução de conflitos promovidos pela 

justiça oficial, com seu modelo retributivo3 de justiça dominante que lhe serve de lente para 

conceber as situações de violência. Voltados para a problematização da cultura retributiva, 

que é altamente punitiva e hierárquica, dominante em nossa sociedade, nossa leitura da 

relação entre linguagem e justiça busca encaminhar-se no sentido de discutir elementos do 

sistema judiciário brasileiro que tendem a construir relações sociais verticais com alto grau de 

monologismo e pautar-se em ideais de identidade, e menos de alteridade. Todas essas 

estratégias do sistema de justiça parecem servir para justificar e manter a natureza uniforme, 

geral e oficial das relações estabelecidas no judiciário, que funcionam como condições – e até 

álibis – para criar um sistema “necessário” e “eficaz” para a resolução de conflitos. 

Ainda que exista uma crescente concentração de esforços para renovar relações no 

judiciário, não podemos deixar de notar que ainda se mantém como dominante a ideia de que 

as compreensões tecidas por cada sujeito direta ou indiretamente envolvido no dano são 

importantes na medida em que contribuem para que seja formada a visão do operador de 

direito que tem o poder, em determinada ocasião, para resolver o conflito. Em outras palavras: 

na justiça dominante (conhecida como justiça retributiva), para que a justiça aconteça, os 

sentidos todos enunciados pelos envolvidos (vítimas e ofensores) são normalmente traduzidos 

para o discurso da lei. E como este, por sua vez, encontra-se na “mente”, sob domínio do 

operador de direito, a pluralidade de sentidos é normalmente reduzida à unidade de sua leitura 

e compreensão dos fatos. 
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O foco dos processos de justiça ainda está fortemente direcionado à unidade, ao 

sentido único da lei. O encastelamento do Judiciário é, em grande medida, sustentado pelas 

palavras que fazem parte dos lugares-comuns e das identidades que, ali circulando, estão a 

serviço da manutenção desse poder, há muitos séculos já exercido. Com base nos estudos de 

Ponzio (2010), podemos afirmar que a “liberdade de palavra”, não “liberdade da palavra”, 

contribui para a criação dos efeitos de imutabilidade, previsibilidade e segurança das e nas 

relações instauradas no judiciário. 

Podemos observar determinado jogo discursivo com tendências à manutenção de dada 

ordem monológica e unitária como a “vencedora” por meio de uma interpretação possível que 

realizamos, a seguir, de partes do material recentemente publicado sob o título Cartilha da 

Justiça (2010). A Cartilha consiste em um texto elaborado pelo Ministério da Justiça, por 

meio da Secretaria de Reforma do Judiciário, em parceria com a Associação dos Magistrados 

do Brasil (AMB). Destinada especialmente ao público infanto-juvenil, a Cartilha busca 

esclarecer o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro por meio da apresentação de uma 

história em quadrinhos. Convém destacar ainda que é um material amplamente divulgado no 

Brasil, pois a Cartilha é parte integrante do Programa “Cidadania e Justiça também se 

aprendem na escola”, vigente em 19 Estados brasileiros, envolvendo cerca de 13 milhões de 

estudantes, conforme dados apresentados na parte inicial do próprio texto didático.  

Notamos que o Estado incentiva a comunicação entre sujeitos diretamente envolvido 

no dano como um lugar de encontro, que também pode ser confronto, para como parte 

constitutiva do processo de resolução de conflito. Observemos o seguinte diálogo que integra 

a Cartilha: 

  



 

Figura 1 – Cartilha da Justiça (2010, p. 07). 

 

Enquanto uma interação verbal entre as principais partes interessadas, a conversa é 

mencionada como uma maneira que leva à resolução do conflito, como observamos no 

segundo quadrinho acima. Conforme nossa visão, a conversa não parece ser concebida, dentre 

os meios disponíveis e citados para o encaminhamento da situação, como o procedimento 

prioritário. O Direito, com seu código, é o caminho reconhecido como primeiro e central. No 

primeiro quadro, a força física é apresentada como uma das opções, como destacado na 

seguinte fala do menino, a qual é complementada pela imagem visual referente a uma briga: 

“Ah... se eu tiver um problema eu resolvo é no braço mesmo!”. Em seguida, ainda no 

primeiro quadro da história, outra personagem assinala, em forma de questionamento, que a 

alternativa mencionada pelo menino não é necessária. Em resposta ao questionamento, o 

personagem principal introduz a existência das leis como a maneira de resolver os conflitos, 

ficando subentendida a ideia de que a violência física como maneira de “fazer justiça pelas 

próprias mãos” deixa de ser necessária devido ao código de leis, que serve de base para 

enfrentar os conflitos.  

Nesse sentido, há uma relação do tipo “pergunta-resposta”, cuja ligação entre 

violência física e código de leis é direta e corresponde a seguinte dinâmica: a primeira deixa 

de ser necessária em função da existência da segunda. No segundo quadrinho, surge então 

uma terceira possibilidade para encarar os conflitos: a conversa como caminho para tecer um 

acordo, o qual pode levar à resolução do conflito. Nem apenas a violência física, nem apenas 



o Direito com suas leis: a conversa é considerada como meio que também leva a resolução do 

problema. Nesse sentido, notamos uma abertura do sistema judiciário oficial a técnicas de 

mediação de conflitos centradas no diálogo entre as partes. Nosso objetivo aqui não é, porém, 

identificar esse movimento de abertura, mas sim partir dele para observar que são 

apresentadas, na Cartilha da Justiça, três maneiras de resolução de conflitos, e, a cada uma 

delas, é atribuído um determinado ponto de vista axiológico. Mais especificamente, o que nos 

interesse sublinhar é justamente o fato de ser atribuída a conversa uma valoração que a 

compreende como uma estratégia, em alguma medida, desnecessária e de menor importância 

para resolver os desentendimentos e tensões provocados por um ato.  

 

2. Percursos interpretativos da leitura tecidos para uma outra memória de futuro 

 

Podemos afirmar que o percurso interpretativo que propomos se dá a partir de uma 

leitura centrada em duas realidades sígnicas do texto da Cartilha. O primeiro refere-se a 

posição sintática que o léxico “conversa” ocupa em relação às outras duas maneira de resolver 

os conflitos. Considerando a disposição dos termos nas frases, notamos que a “conversa” é a 

alternativa enunciada por último, como destacado no seguinte diálogo: 

 

[a] - Não precisa resolver as coisas pela força, né? 

[b] - Claro que não! Nós temos as leis... 

[c] - E as pessoas primeiro devem tentar um acordo, conversando... 

[d] - Isso aí! Se não der... o Juiz existe justamente para evitar que as pessoas usem da violência para 

conseguirem seus direitos! 

 

Em a e b, a violência física e as leis são apresentadas em uma relação direta do tipo 

pergunta-resposta, como possibilidades para resolução de conflito. Elas funcionam como 

informações nucleares, principais. Isso pode ser assim interpretado devido a essas duas 

respostas ao conflito serem apresentadas no primeiro momento da interação entre os 

personagens, ocupando, assim, uma posição de destaque nas frases – posição inicial do 

enunciado. Com essa ênfase, privilegia-se a mensagem que consta naquela relação entre 

violência e leis: a maneira não violenta de resolução de conflito é oferecida pelas leis. 

Considerando a linearidade discursiva e as dimensões léxico-semânticas, podemos afirmar 

que a conversa não parece participar significativamente dessa relação. De forma marginal e 

menos importante, apenas acrescenta a conversa no rol das possibilidades, como indica a 

conjunção aditiva “e” (e as pessoas primeiro devem tentar um acordo, conversando). Não 

podemos esquecer que esse acréscimo do acordo como meio de resolução do conflito (que se 



realiza pela conversa) ocupa sintaticamente a última posição na ordem da colocação das ideias 

(primeiro, a violência física; segundo, as leis; terceiro, a conversa), o que contribui com a 

leitura que estamos realizando. Para complementar essa leitura que toma a conversa como 

alternativa relativamente marginal é importante a observação que envolve o enunciador desta 

frase que estamos discutindo: quem coloca a conversa no horizonte das possibilidades não é o 

personagem principal, o “Brasilzinho”, e sim um personagem outro. No trecho transcrito 

acima, o Brasilzinho enuncia frases cujos conteúdos nucleares sejam violência física e leis (e 

outras ideias associadas a alguma dela, como Juízes), por isso é o enunciador das frases “b” e 

“d”. 

O segundo fator que, a nosso ver, aponta para o desprezo da conversa enquanto meio 

para um acordo entre as partes é o reduzido espaço destinado na Cartilha a essa alternativa. 

Podemos considerar que, na Cartilha de Justiça, parecem incompatíveis com as atividades do 

juiz encontros de palavras entre vítimas e ofensores nos quais emergem uma multiplicidade de 

sentidos sobre o dano, as circunstâncias, as expressões de sentimentos. Todas as falas devem 

ser compreendidas pelo e no contexto axiológico do juiz para que a solução seja, por ele, 

descoberta. Um dos grandes esforços desse profissional parece ser, portanto, a tradução das 

várias visões e versões dos fatos a uma única versão, compatível com o que está previsto no 

Direito. Torna-se dominante a “liberdade de palavra”, altamente monológica sem 

significativas negociações de sentidos. A seguinte parte da Cartilha da Justiça (2010, p. 11) 

exemplifica nossa interpretação: 



 

Figura 2 – Cartilha da Justiça (2010, p. 11).  

 

O Juiz é descrito como um profissional de grande capacidade para resolver e 

encaminhar conflituosas situações, como é possível notar nos seguintes verbos ou sintagmas 

verbais: “decide”, “condena”, “manda prender”, “aconselha”, “resolve”. Em outro quadro, 

percebemos que o Juiz é quem estabelece a verdade sobre os fatos, afinal é ele quem decide e 

“quem tem razão”. Podemos considerar que, em um contexto do tipo perde-ganha, ele é o 

responsável pela segregação dos sujeitos em uma ou em outra destas duas categorias: vítima e 

ofensor. Para que isso aconteça, esse profissional ouve vários sujeitos, dentre eles, as 

testemunhas, como destacado em um dos quadrinhos da história. É a partir dessa escuta que 

ele formula a sua versão sobre os fatos, reduzindo, com isso, a multiplicidade de sentidos a 

uma unidade, a unidade de sua própria perspectiva: essa é a função desse profissional. 



Contribuindo para que os sujeitos possam compreender dimensões do passado e ressignificar 

o futuro, a conversa face a face entre as principais partes envolvidas no dano, mediada por um 

coordenador ou facilitador, não é mencionada como possível parte de um processo de justiça 

que envolveria a figura do juiz. Assim, no trecho da Cartilha, a conversa não pertence 

significamente às atividades da justiça retributiva que tem nos operadores do direito o centro 

da “resolução” do conflito. 

É inegável a coerência entre a estrutura atual do poder judiciário e essa descrição na 

Cartilha das funcionalizações de um Juiz de Direito. Em relação a processos penais, 

dificilmente encontramos um espaço legítimo criado e reservado à multiplicidade de sentidos 

que nasce da interação face a face entre vítimas, ofensores e suas comunidades de apoio e se 

materializa nos mais diferentes signos verbais e não-verbais. Diante disso, podemos afirmar 

que um dos objetivos propostos na própria Cartilha parece, então, realizado: “difundir o 

conhecimento de direitos básicos do cidadão e noções sobre a estrutura, competências e 

funcionamento da Justiça Brasileira”. É importante considerarmos que, mesmo sendo poucas, 

as iniciativas de trazer para o judiciário táticas de interações verbais centradas no diálogo para 

lidar com a situação de violência estão acontecendo e se difundindo cada vez mais no Brasil. 

É o caso de uma série de iniciativas que, em parceria com a justiça oficial, propõem 

procedimentos de justiça pautados nos ideais e práticas da justiça restaurativa, que, pelo 

diálogo, buscam criar espaços para que os sujeitos tanto compreendam e ressignifiquem, na 

relação com o outro, suas experiências com o dano, quanto firmem acordos coletivamente.  

A questão que problematizamos, porém, refere-se a essa descrição do funcionamento 

do judiciário que mencionamos acima. O problema liga-se a política de modernização e de 

qualificação da justiça enquanto uma prestação pública de serviço que, no caso da Cartilha, é 

articulada por temas voltados a “nossas crianças e adolescentes que formam a base futura da 

sociedade”, como observação presente na parte inicial do material didático. Considerando 

que, com a Cartilha, estão sendo introduzidos “novos elementos à pesquisa e ao ensino”, 

como expresso no material, podemos nos perguntar: por que não abrir possibilidades, na 

própria Cartilha, para discussão da renovação nas interações verbais tradicionais centradas no 

Juiz de Direito? Por que não inserir novas e plurais vozes com direito a construírem verdades 

dos seus lugares de alteridades? Por que não inquietar, de alguma maneira, essas crianças e 

jovens sobre novas interações verbais que poderiam ser propostas com o encontro entre os 

envolvidos no dano? Por que não criar instabilidades nesta relação social tradicionalmente 

construída como estável que centraliza todos os atos no Juiz? Por que não colocar tudo isso, 

em forma de um discurso didático, no horizonte das possibilidades dos sujeitos-leitores da 



Cartilha para que já comecem a participar do diálogo sobre a existência de outras maneiras de 

se relacionar com o outro? 

 Mesmo que isso tudo que levantamos seja, em grande medida, silenciado na Cartilha, 

encontramos no seu texto um incentivo, mesmo que breve, aos leitores para que realizem 

reflexões e proponham ações que levem a modificações no sistema de justiça. No entanto, é 

um incentivo que direciona aqueles esforços a realidades muito gerais, como aquelas das leis, 

como observamos na fala do Brasilzinho: “Mas todos devemos tentar mudar as leis que não 

são boas, e isso só fazemos escolhendo bem nossos candidatos nas eleições, pois o Juiz não 

faz as leis, só aplica a justiça com as que já existem!” (Cartilha da Justiça, 2010, p. 15).  Para 

um novo humanismo no âmbito do Poder Judiciário talvez fosse interessante adotar também a 

problematização de aspectos concretos dos processos de justiça, como este que levantamos 

sobre questionamentos da interação verbal entre vítimas, ofensores, operadores de direito e 

comunidades diretamente envolvidas no ato infracional e crime. É preciso correr o risco de 

deslocar o foco das generalidades, que constroem unidades, para as concretudes das relações 

sociais, que descortinam a pluralidade de ser e de agir.  

 

3. (Por esta) Análise de discurso (e outras de sujeitos outros) como exercício de 

cidadania 

 

Tendo em vista o potencial desse material didático na constituição e formação de 

crianças e jovens – inclusive de seus atos na construção um novo humanismo – buscamos 

com essa breve leitura sobre dimensões da Cartilha participar do diálogo sobre a gestão da 

justiça no Poder Judiciário brasileiro. Convém observarmos que o diálogo sobre a gestão da 

justiça vem sendo fomentado por várias instâncias, por exemplo, pelo poder oficial de justiça, 

por meio de observação de Mozart Valadares Pires, presidente da AMB, e de Roberto 

Portugal Bocellar, coordenador do Programa, presente na própria Cartilha da Justiça:  

 

Esperamos que essa linha de trabalho possa inspirar outras iniciativas voltadas à 

consolidação do papel que o Poder Judiciário deve desempenhar para o 

fortalecimento de uma consciência mais definida de direitos e deveres, fundamental 

ao exercício da verdadeira cidadania (PIRES & BACELLAR, 2009, p. 03. In: 

Cartilha da Justiça). 

 

 Tendo isso em vista, buscamos realizar aqui um exercício de análise discursiva que, 

em uma conversa que estabelecemos com discursos da própria Cartilha, é igualmente 

exercício de cidadania na medida em que propõe uma compreensão ativa sobre elementos das 



relações sociais ligadas à justiça. Para que outras iniciativas sejam pensadas para renovar o 

sistema judiciário, pensamos que se fazem necessárias algumas desconstruções de visões 

tradicionais e consolidadas ao longo dos tempos que ainda mantém relações monológicas 

orientadas no mito da unidade. Diante dessa babélica profusão de pontos de vista que anseia 

ocupar também espaços oficiais de justiça como maneira de resolver os conflitos, o Poder 

Judiciário precisa enfrentar a força simbólica do mito, principalmente do mito da unidade, 

como defende Andrade (2006). O mito da unidade impede, em grande medida, o encontro de 

palavras essencialmente diferentes entre si que buscam a negociação de sentidos em um 

diálogo mais polifônico e menos monológico.   
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