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RESUMO

O presente artigo aborda a questão da linguagem jurídica, como mecanismo impeditivo do acesso à justiça
aos leigos e hipossuficientes, impossibilitando, no bojo do Estado de Direito, a existência da justiça em seu
sentido ético-filosófico. É importante destacar também que o artigo faz uma importante referência à
linguagem como principal mecanismo de instauração da violência, sendo a injustiça iniciada no momento em
que o que é pronunciado, enquanto lei, não é compreendido por aqueles que a ela se submetem, deixando
uma margem para que possa ser pensada a prolixidade da linguagem jurídica, como um dos principais
componentes da instauração da injustiça. Corroborando com as ideias de Derrida, o presente trabalho
também desenvolve uma leitura da obra de Franz Kafka, O Processo,demonstrando a necessidade de se
desconstruir o Direito em nome da construção da justiça, o que é o tema central de todo o texto.

Palavras-Chave: Força de Lei, justiça, violência.

RESUMEN

En este artículo se aborda el tema del lenguaje legal, como un mecanismo de disuasión el acceso a la justicia
laicos y hyposufficient imposible, en medio del imperio de la ley, la existencia de la justicia en su sentido
ético-filosófico. También es importante tener en cuenta que el artículo hace una referencia importante a la
lengua como el principal mecanismo para la apertura la violencia y la injusticia comenzó en el momento en
que se pronuncia como ley no es entendido por aquellos que están sometidos a ella, dejando un margen para
se puede pensar la prolijidad del lenguaje jurídico como un componente importante la introducción de la
injusticia. Corroborando las ideas de Derrida, este trabajo también desarrolla una lectura de la obra de Franz
Kafka, El proceso, que demuestra la tengan que deshacerse de la ley en nombre de la construcción de la
justicia, que es el tema central en todo.

Palabras clave: fuerza de ley, la justicia, la violencia.
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1 INTRODUÇÃO

Um dos principais mecanismos de dominação de um indivíduo com relação a outro é a linguagem. Por ela se
constituem Dominantes e dominados, nela leis e argumentos de autoridade se alicerçam. A linguagem faz
nascer o Rei e o súdito, ela estabelece os limites existentes entre querer e poder, entre os que seguem a lei e
aqueles que lhes são alheios.

Falar, gritar, rir, chorar, escrever, pintar, dançar. Todas essas ações têm em comum a capacidade de
expressar o que está guardado no interior do ser humano e necessita ser colocado para fora. A linguagem é
uma dimensão do ser que exerce um papel determinante na manutenção da vida e das relações sociais, por
meio dela são criadas realidades paralelas e monstros inimagináveis. Por ela crenças são firmadas e guerras
são declaradas. O sopro soberano da vida é a expressão de linguagem do Criador

O homem, desde o momento do seu nascimento utiliza-se da linguagem para dominar o mundo: o seu
mundo. A criança encontra na expressão do choro o mecanismo que necessita para alcançar seus desejos, e
por meio dele suas necessidades são atendidas. No choro do bebê estão contidas suas primeiras expressões
linguísticas e a partir delas o indivíduo desenvolve uma infinidade de outras expressões que o auxiliarão a
decifrar o mundo e nele sobreviver.

O poder da palavra é muito maior que o simples ato de convencer alguém sobre algo. Ela é parte constituinte
do mundo e está presente no interior das coisas e das pessoas, nutrindo os sonhos e desejos humanos e
sendo, ao mesmo tempo, sua serva e ferramenta para a edificação ou destruição. Um dos principais
diferenciais entre o homem e os demais animais é a sua capacidade de usar a linguagem não apenas para a
comunicação de suas necessidades ou instintos, mas como recurso extremamente útil para transformar a
realidade.

O presente artigo se propõe a estudar a linguagem jurídica enquanto instrumento de dominação e
segregação, discutindo a problemática do acesso à justiça como fruto da manipulação oriunda da linguagem.

2 A EXPERIÊNCIA DA LINGUAGEM

A lei, enquanto ato de linguagem, se constitui como importante instrumento de dominação entre os
indivíduos, sobretudo quando se trata da compreensão daquilo que está prescrito em seus textos. A injustiça
da lei se apresenta no momento em que seu texto não é compreendido por aqueles a que ela se destina, pois
o sujeito é vítima de uma repressão sem ao menos compreender os termos daquela que o reprime. Nesse
sentido, Jacques Derrida (2010, p. 33) faz a seguinte colocação:

É injusto julgar alguém que não compreende seus direitos nem a língua em que a lei
está escrita, ou o julgamento pronunciado etc. [...] a violência de uma injustiça
começa quando todos os parceiros de uma comunidade não compartilham
totalmente o mesmo idioma.

A compreensão do texto legal implica a adequação entre aquilo que é escrito e aquilo que é assimilado pelo
seu leitor. Para Derrida, é impossível haver justiça em uma sociedade em que os indivíduos não
compreendem os termos do ordenamento que regulamenta suas ações. A linguagem, nesse contexto, se
apresenta como o principal mecanismo que impossibilita a existência de uma lei justa, pois o que se verifica
através de uma análise, geral da linguagem empregada nos textos e nos procedimentos jurídicos é uma série
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de construções linguísticas altamente excludentes, o que assegura a dominação exercida pelo Direito sobre a
população que não está apta a operá-lo.

Corroborando com a ideia de Derrida, podemos trazer Kafka, no que diz respeito à violência gerada sobre o
indivíduo pela ausência de compreensão dos próprios direitos. Ao analisar a estrutura do sistema jurídico esse
autor constrói em O processo uma importante crítica às estruturas de poder do Estado no tocante ao modo
como elas exercem o poder que lhes é conferido pelos próprios sujeitos que a elas se submetem. Kafka revela
as obscuridades da justiça, enquanto direito, no decorrer do processo sofrido pela sua personagem principal,
demonstrando o quanto o Poder Judiciário pode ser inoperante e injusto se seus termos e procedimentos não
forem dominados pelos sujeitos que a ele se submetem.

A linguagem é de suma importância para compreender o processo de desconstrução proposto por Derrida. Ela
é o próprio objeto da desconstrução e, ao mesmo tempo, a ferramenta que torna a desconstrução possível. A
lei é um ato de linguagem, e como tal, utiliza-se de um discurso e de um método que garante a sua
dominação sobre os sujeitos que lhes são vulneráveis. A injustiça da lei se inicia no exato momento em que
aquilo que está estabelecido no texto legal não é dominado por aqueles a quem ele se destina. Julgar alguém
que não compreende as estruturas que o julga é uma violência, e como tal, deve ser desconstruída.

A linguagem jurídica se constitui em um mecanismo minuciosamente pensado para efetivar as diferenças
existentes entre os sujeitos na sociedade. As terminologias empregadas pelos operadores do Direito e a forma
rebuscada como compõem seus discursos, lhes garante uma posição superior no ambiente social, condição
essa que se estabelece, não devido ao seu conteúdo, mas à forma que o texto assume. A linguagem não
compreendida parece ao interlocutor inalcançável e é devido a tal inalcançabilidade, que a norma jurídica
parece superior ao homem, que deve submeter-se a ela irrestritamente.

Franz Kafka evidencia as peculiaridades da linguagem jurídica, no seguinte trecho da narrativa de O Processo,
no qual um dos acusados relata a experiência da leitura do seu processo graças à complacência de um
funcionário da justiça:

Além do mais, no que se refere àqueles escritos do meu processo, mais tarde vim a
saber que careciam de qualquer valor. Até consegui ler um deles por complacência
de um funcionário da justiça. É certo que era um documento cheio de erudição, mas
a dizer verdade, carecia de substância. Antes de tudo, havia nele muito latinório, que
eu não compreendo. (KAFKA, 2009, p. 204).

A não compreensão dos termos do Direito impossibilita existência da justiça. Não há justiça se a linguagem
empregada pelos órgãos jurisdicionais não é dominada por todos aqueles a quem a lei determina a forma de
agir, pois é impossível ao sujeito defender-se de uma lei sem que compreenda a matéria que nela está
contida. A crítica de Kafka diz respeito ao excesso de formalismos no discurso empregado pelo direito, que
embora pareça importante, é substancialmente vago, não sendo claro quanto ao real objetivo da questão que
leva à sua construção, funcionando como um jogo de interesses e uma teatralização que se multiplica nos
mais diferentes graus do poder judiciário.

A forma do texto jurídico analisado por Kafka se sobrepõe ao seu conteúdo, fator extremamente prejudicial ao
ideal de justiça que o Direito pretende representar. A leitura narrada pela personagem Kafkaniana levanta
uma importante problematização em toda a obra, pois permite ao leitor questionar até que ponto a linguagem
funciona como instrumento para a formulação da lei, e quando ela se torna mecanismo de manipulação dos
efeitos provocados por essa mesma lei sobre o sujeito. Questão que para ser respondida necessita de uma
maior investigação sobre o poder da linguagem na efetivação do Direito enquanto representação do ideal de
Justiça.
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2.1 A linguagem e o Direito

A linguagem não deve ser compreendida apenas como um mecanismo de comunicação e exteriorização do
pensamento, ela é muito mais que isso, pois tem a capacidade de transformar a realidade e alterar a
compreensão da ordem natural das coisas. Estando depositada no mundo ela torna-se parte integrante dele
e, por isso, não há relação estabelecida em todo o universo que não se estabeleça por meio da ordem da
linguagem. Desde o alinhamento dos planetas à ordem das estrelas, tudo é linguagem. Por isso, Foucault
(2010) narra o conselho que um dia foi dado pelo velho Pachero a um aluno que o observava enquanto
pintava em seu ateliê: “A imagem deve sair da moldura”, assim também as palavras devem sair do interior
das coisas, pois ela já foi depositada na natureza.

Os atos linguísticos não são formados no nada absoluto, eles são motivados por mecanismos presentes na
estrutura da realidade na qual se fundamenta e, com isso, podemos afirmar que o discurso é motivado
socialmente e possui um objetivo próprio. A atividade discursiva se fundamenta a partir das necessidades
daqueles que a formula. A partir do momento que um indivíduo se propõe a compor um ato discursivo ele
está pretendendo levar seus interlocutores a optar por um posicionamento que lhe agrade, para isso ele usará
todos os recursos possíveis para induzir o seu interlocutor a aceitar como certo o que é oferecido como
discurso.

Nessa perspectiva, as leis emergem como fruto de um discurso pretensamente justo, mas que na verdade
servem para mascarar os interesses daqueles sujeitos que as formularam. Não há pureza na construção da
lei, assim como não há isonomia em sua aplicação. As estruturas do Direito são construídas com o claro
objetivo de manter a sociedade organizada de acordo com os interesses dos seus legisladores, que por sua
vez, atendem, no momento da realização das suas ações, aos interesses daqueles que lhes interessa
defender.

Contribuindo com essa ideia, Miguel Reale afirma que “A norma jurídica, no entanto, não preceitua
determinada conduta por considerá-la boa, mas apenas comina uma sanção (pena ou execução) no caso de
proferir conduta contrária à juridicamente devida” (REALE 2002 p.461). Compreender a lei como a instituição
de uma sanção para dada conduta na sociedade, implica destituí-la do ideal de justiça que ela tende a
carregar consigo, o que requer a compreensão do ordenamento jurídico como um instrumento constituído
para manter a sociedade organizada segundo o interesse daqueles que compõem as leis, daí o caráter
impositivo que o Direito assume ao pretender fazer-se representação da Justiça.

A leitura de Kafka demonstra que as decisões judiciais são constituídas por questões que estão além do
materialidade dos fatos que levaram à instauração do processo judicial, pois as sentenças que são proferidas
pelos juízes de constituem, prioritariamente, por questões que prescindem à lei, uma vez que há um jogo de
interesses e bajulações entre juízes, advogados, funcionários dos tribunais e partes processuais, e tal jogo
determina qual a parte vitoriosa no momento da sentença.

A pessoalidade da Justiça é uma constante nas entrelinhas de O processo, a narrativa demonstra que a
formalidade das fases processuais, a inacessibilidade da linguagem empregada e a burocratização das esferas
judiciais na verdade são mecanismos que existem apenas para mascarar a corrupção e o sucateamento dos
órgãos constituídos para efetivar o Direito. O autor revela que quanto mais favorável aos funcionários da
Justiça for a decisão, mais facilmente ela será proferida. A lei é substituída pela vontade pessoal do juiz, que
recebe favores dos advogados e das partes envolvidas no processo, para que consigam celeridade e sucesso
na sentença.

Ainda no que diz respeito à linguagem utilizada pelas estruturas da justiça, é possível perceber que ela não
expressa a realidade da comunidade à qual o Direito é aplicado. Sendo incompreensível aos indivíduos que
não estão aptos a operar tal Direito, ela não respeita a identidade nem tampouco a necessidade dos sujeitos,

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_linguagem_juridica_e_os_direitos_fundamentais_caminhos_para_a_r.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



apenas se aplica enquanto argumento de autoridade, se encerrando em si mesma. Jacques Derrida, traz uma
importante contribuição a esse respeito, em seu livro Torres de Babel, ao tratar do caráter contratual das
línguas, afirmando que existe um contrato de língua entre diversas línguas que é singular:

Em primeiro lugar, ele não é o que se chama em geral contrato de língua: o que
garante a instituição de uma língua, a unidade de seu sistema e o contrato social que
liga uma comunidade a esse respeito. Por outro lado, supõe-se em geral que para
ser válido ou instituir o que quer que seja, todo contrato deve referir-se (por
exemplo, no caso dos tratados diplomáticos ou comerciais) a uma tradutibilidade já
dada e sem sobra: a multiplicidade das línguas deve ser absolutamente dominada
(DERRIDA, 2006, p. 41-42)

A relação contratual assumida pela linguagem, torna evidente a existência, entre os indivíduos que
compartilham uma mesma língua, uma relação de interdependência, que garante a compreensão das ideias
formuladas e transmitidas entre os seus usuários. As diversas manifestações linguísticas possíveis no interior
de uma língua devem ser passíveis de interpretação por todos os seus falantes, para que a mensagem seja
transmitida de forma justa, no sentido que Derrida chama de Justeza, a qual é a adequação entre o que é dito
pelo locutor e o que é compreendido pelos interlocutores do discurso.

O problema da linguagem jurídica, é que devido à obscuridade dos seus termos, essa adequação nem sempre
é possível, gerado uma situação de dependência e dominação entre operadores do Direitos e pessoas leigas,
pois os primeiros, determinam os caminhos que os demais devem trilhar, sem ao menos dar-lhes a
oportunidade de refutar tais indicações, uma vez que para que isso fosse possível, seria necessária uma
releitura do texto legal, o que não é possível sem uma formação específica na área do Direito, que possibilite
a compreensão daquilo que está obscuro devido ao desconhecimento do significado dos termos utilizados para
indicar os procedimentos ligados à justiça.

A relação entre a linguagem jurídica e a população leiga é bastante controversa. Por um lado, temos o
ordenamento jurídico, que se pretende justiça à medida que se faz representação dela. Por outro lado, temos
as consequências de tal ordenamento para as pessoas que a ele se submetem. Como o próprio Derrida
afirma, é injusto julgar alguém que não compreende a lei que se obriga ao cumprimento.

Uma consequência devastadora desse comportamento da linguagem jurídica, é um sentimento de temor que
envolve tudo o que não diz respeito ao poder judiciário, o que impossibilita o acesso aos seu acesso e à sua
correta utilização. A justiça que deveria ser acessível a todos se torna obscura, dado o caráter desumano que
a sua linguagem assume.

3 A RESSIGNIFICAÇÃO DA JUSTIÇA

A leitura de Derrida demonstra que há uma necessidade de desconstrução dessas estruturas obscuras do
Direito, não há como ser pensada a justiça se as estruturas que lhe representam não são passíveis de serem
acessadas por todos os membros da sociedade que ela constitui. A obscuridade do sistema judiciário é a
principal ferramenta que possibilita a injustiça e a sua dominação sobre os sujeitos, que por não a
compreenderem ou conhecerem lhe são vulneráveis, não compreendendo sequer como defender-se dela.

Uma das principais possibilidades de efetivação de um ideal de justiça capaz de ser aplicado ao ambiente
social se daria, por meio da construção de uma proposta de formação de operadores do Direito que
compreendam a sua importância para a aplicação das leis de formam para minorar as situações de injustiça
que se verificam na tentativa de construção de uma sociedade justa. O profissional do Direito deve trabalhar
em nome da diminuição das desigualdades de oportunidades que se verifica no interior dos órgãos
jurisdicionais. O seu papel na sociedade se torna relevante à medida que lhe é concedida a oportunidade de
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militar em nome da Justiça e não apenas do Direito enquanto Ordenamento Jurídico.

Para que os profissionais do direito compreendam a importância do seu papel na construção de uma
sociedade justa, é imprescindível que em sua formação, estejam presentes ideais sociais que lhes garantam o
desenvolvimento de concepções de mundo que os levem a uma atuação em nome da Justiça. E para que tal
formação aconteça, é necessário que, também os saberes universitários sejam desconstruídos. Não basta a
um operador do Direito dominar as leis, as estratégias de linguagem, os mecanismos processuais para a
aplicação das normas legais, pois lhe é fundamental o desenvolvimento de uma concepção de mundo capaz
de fazê-lo compreender-se como agente de transformação social. O profissional do direito não deve ser
reconhecido como um ser superior na sociedade, como demonstra Kafka em O Processo, mas deve ser
alguém que trabalha a serviço da sociedade e da Justiça Social.

Derrida Problematiza a transmissão dos saberes universitários dentro das ciências humanas, mostrando a
necessidade de desconstruí-los para que dessa forma, surjam profissionais capazes de desenvolverem uma
atuação que gere um novo processo de desconstrução das estruturas que aprisionam a sociedade e das quais
somente um novo processo educacional seria capaz de libertar os homens. Nas palavras do autor:

Esse princípio de resistência incondicional é um direito que a própria universidade
deveria ao mesmo tempo refletir, investigar e dispor, por meio ou não das
Faculdades de Direito, ou em novas humanidades capazes de trabalhar essas
questões de direito – ou seja, por não dizê-lo mais uma vez sem rodeios,
Humanidades capazes de se encarregar das tarefas de desconstrução, a começar
pela de sua própria história e de seus próprios axiomas. (DERRIDA, 2003, p. 17-17)

A necessidade de desconstruir os saberes universitários é complementada pela necessidade de desconstrução
do Direito em nome da Justiça. Para que surjam profissionais dispostos a ressignificar suas práticas em nome
da construção de um ambiente juridicamente justo, é necessário que esses profissionais aprendam a quebrar
as regras que aprisionam suas ações, absorvendo novas maneiras de agir e pensar a Justiça, sem enxergá-la
como uma estrutura estática e presa aos ditames das leis. Compreendendo-a como uma força dinâmica, cuja
existência depende da decisão no caso concreto a que se aplica.

Assim, é perceptível que a violência da lei que se efetiva pela inalcançabilidade da linguagem jurídica, está
respaldada no encarceramento dos saberes universitários, principalmente nos cursos de Direito, que formam
os seus operadores para que estes mantenham a condição de injustiça que lhes é preexistente e assim,
geração a geração, a condição de injustiça pretensamente justa se mantenha inalterada

3.1 Kafka e Derrida: por que a lei parece tão
distante?

Quais os limites do poder do Estado sobre o cidadão?
Esse é um questionamento que cresce a cada página do livro de Franz Kafka, O Processo. A obra, como é
característico no autor, traz detalhes minuciosos do desenvolvimento de um processo sofrido por Josef K., um
jovem bancário que ao acordar, certa manhã, descobre que está detido e processado por um crime cuja
materialidade lhe é totalmente desconhecida. A partir desse momento, todas as estruturas do jovem são
desfeitas. Ele é humilhado, desprezado e levado à morte, sem ao menos conhecer quem lhe acusa, quem lhe
julga e porque é acusado.

A importância da obra não está na história narrada, mas nos temas levantados em meio à narrativa. É
possível, a partir da leitura do romance, compreender a relação existente entre o cidadão, a Justiça e o poder
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judiciário, bem como as condições particulares de degradação que a lei impõe ao infrator.

A leitura de Kafka possibilita a compreensão das ideias defendidas por Jacques Derrida acerca da violência
autorizada do direito, pois a cada situação levantada na narrativa, são criadas condições para que sejam
pensadas as configurações do Direito que se pretende Justiça, enquanto desconstrutível no bojo da sociedade.

Essa noção da violência do Direito está presente logo no início do romance, como pode ser exemplificado pela
passagem destacada a seguir, na qual, o jovem K. pergunta aos guardas o motivo da sua detenção e obtém a
seguinte resposta:

Não nos cabe explicar isso. Volte para seu quarto e espere ali. O inquérito está em
curso, de modo que se inteirará de tudo em seu devido tempo. Saiba que exorbito de
minhas atribuições ao falar-lhe tão amistosamente. Confio, porém, em que apenas
me ouça Franz, o qual, igualmente, infringindo todas as regras, mostra-se-lhe muito
cordial. Se você continua tendo tanta sorte como na designação de seus guardas
pode alimentar esperanças. (KAFKA, 2009, P. 41)

O amistosamente e o cordial, contidos na fala dos guardas, nos levam a crer que em outro momento eles
poderiam lançar mão da violência frente ao acusado, destituindo-o de sua dignidade, impondo-lhe uma carga
de humilhações proporcionais, ou não ao crime que origina o processo. A atitude dos guardas, como é
evidente em suas falas, é uma atitude de superioridade, o acusado, antes mesmo do curso do devido
processo legal é considerado culpado e obrigado a submeter-se às condições da Justiça, embora essa não se
apresente de forma digna para ele.

A leitura de O Processo provoca inquietação no tocante à legitimidade dos guardas para desempenhar suas
ações de maneira hostil. Sendo K. um alto funcionário de um banco, símbolo do poder econômico, bem como
era um jovem de conduta ilibada, cumpridor de seus deveres profissionais, porque os guardas poderiam ser
tão truculentos em relação a ele?
Com essa inquietação, passamos a compreender que Kafka pretende demonstrar com a ação dos guardas,
que os direitos individuais do acusado serão suprimidos em nome da Justiça.

A violência que Kafka denuncia em seu romance não consiste apenas em atos físicos, mas em uma violência
simbólica com consequências muito mais sérias para o acusado que a mera tortura física.

A violência autorizada de Jacques Derrida, não consiste na violência dos guardas, nos atos praticados, mas na
violência da própria lei. O indivíduo aceita a lei, mesmo que essa lhes seja incômoda e inoportuna. A lei
suprime a liberdade de agir do indivíduo que lhe confere legitimidade para tal supressão.

Retomando o texto de Kafka, é possível perceber que K. não pode fugir da Justiça, nem tampouco sabe como
enfrentá-la. Ele é um ser imóvel e impotente diante de uma estrutura desconhecida e apavorante. Ele não
consegue compreender que Justiça é essa da qual os guardas são porta-voz, nem tampouco porque sua
individualidade vale tão pouco diante dela. A polícia se lhe apresenta como a guardiã da justiça, como se a
justiça fosse uma instituição genérica, na qual as respostas são sempre as mesmas para as diferentes
situações do mudo fático. Para K. a justiça é a força que ceifará a sua liberdade e lhe suprimirá todos os
direitos.

A situação degradante vivida por K. durante o curso do seu processo, permite pensar a inalienabilidade dos
Direitos Humanos. Embora a personagem de Kafka seja fictícia, é possível formular, a partir das suas
experiências, um pensamento coerente, no tocante ao direito e sua relação com a liberdade do cidadão. A
princípio, vamos nos reportar ao que diz Norberto Bobbio em seu livro A era dos direitos, acerca dos direitos
do homem e do cidadão:

Direitos do homem são os que cabem ao homem enquanto homem [...] são aqueles
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que pertencem ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum
homem pode ser despojado. [...] São aqueles cujo reconhecimento é condição
necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento
da civilização. (BOBBIO, 1992, p. 17)

Na visão de Bobbio, nenhum Direito Fundamental pode ser negado ao indivíduo, pois um direito pode ser
classificado como fundamental ao passo que estabelece mecanismos eficazes para a manutenção da ordem
social, respeitando aquilo que é estabelecido como direito do homem e da humanidade de modo universal.

Todo direito emana de um fato social, de uma necessidade do homem de satisfazer seus anseios, sendo
assim, também os direitos e garantias fundamentais nascem da necessidade da sociedade em estabelecer
mecanismos capazes de favorecer uma convivência saudável no espaço da civilização respeitando o princípio
maior da dignidade da pessoa humana.

Observando o contexto da obra de Kafka, notamos que ao ter sua residência invadida, sua refeição furtada,
sua honra ameaçada e sua liberdade ceifada, K. tem seus direitos individuais negados. Ele deixa de ser
respeitado enquanto indivíduo, sua personalidade é convertida em parte de um processo obscuro e indefinido.
Essa situação é antagônica à defendida por Bobbio ao se referir aos direitos do homem enquanto homem,
pois o mesmo ordenamento que garante ao sujeito que ele não será despojado de seus direitos, cria uma
estrutura voltada para a sua repressão. A defesa dos Direitos Fundamentais se converte em palavras vazias
quando a própria justiça está fundamentada na violência que gera obediência e adequação.

A noção de Direitos Fundamentais perde sua aplicabilidade à medida que, em nome da lei, o cidadão pode ser
desprovido da sua dignidade enquanto pessoa humana, sendo exposto a diversas humilhações, sem que seja
respeitada ao menos sua condição de ser humano. Um fator que corrobora com esse pensamento é a
superlotação das penitenciárias brasileiras. Em nome da aplicação da lei, inúmeras pessoas são agrupadas em
locais inadequados, sem as condições mínimas de subsistência, expostas à violação das suas garantias
individuais, tudo em nome da lei e da justiça.

Diante da precariedade das condições do julgamento e da aplicação da lei, é possível compreender que a
injustiça do delito equipara-se à injustiça da lei que o puni a ação delituosa. O homem que por ser injusto
torna-se alvo de injustiça integra um sistema de violência institucionalizada do direito, que na tentativa de
justificar a injustiça das suas ações, gradativamente cria e modifica suas leis, o que contribui cada vez mais
para a implementação da injustiça.

O direito, que se pretende representação da justiça, emerge na sociedade como a mais pura representação da
injustiça, pois ao constituir um ordenamento jurídico composto por leis dotadas de aplicabilidade, mas
totalmente destituídas da possibilidade de decisão, impedem que o homem seja julgado pela ação que
pratica, pois o poder judiciário apenas é qualificado para estabelecer a tipificação de uma conduta, sem levar
em consideração as particularidades da ação que a gerou.

Não há possibilidade de justiça sem a possibilidade da decisão, pois a justiça não é uma instituição, como nos
diz Jacques Derrida, ela só existe no momento concreto em que se apresenta. Logo, a lei pura é injusta pois
não leva em consideração as particularidades da ação que pretende estabelecer um julgamento.

4 CONCLUSÃO

Inúmeras discussões são travadas por juristas, filósofos, políticos e sociedade civil na tentativa de
compreender o papel do Direito na organização da vida social e constituição de um estado democrático. É
comum o pensamento que compreende o Direito e o Ordenamento Jurídico como as ferramentas de garantia
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das liberdades individuais e dos Direitos Fundamentais, que sem uma instituição que os assegurem, poderiam
ser suprimidos ou destituídos do caráter necessário que possuem para a sobrevivência humana em virtude da
complexidade da sociedade.

Jacques Derrida, entretanto, compreende o Direito como o principal mecanismo gerador da injustiça na
sociedade, dada a impossibilidade de uma lei abstrata dar conta das particularidades das ações a que se
dispõe a julgar. O ideal de justiça que justifica o Direito é, na visão do filósofo, separado do Ordenamento
Jurídico, que por sua vez, não se constitui por ser bom ou justo, mas por que há um interesse em sua
formulação, de que os indivíduos ajam ou deixem de agir segundo as condutas tipificadas por leis e códigos
que se autodenominam justos, mesmo que a justiça não seja uma instituição constituinte o Direito.

É possível perceber, a partir da leitura desenvolvida da obra de Jacques Derrida, que a existência da justiça é
impossível, pois para que haja a justiça é necessário que exista a liberdade de decisão, que deve ser livre de
qualquer determinação preexistente à sentença que será proferida. Em um Estado de Direito, o espaço para a
decisão é suprimido pela obrigatoriedade da adequação, sendo ao magistrado, conferido apenas o papel de
cumular penas aos condenados, mas tanto a condenação quanto as penas já estão determinados pelo texto
legal, que não está aberto à escolha livre daquele que se coloca como julgador.

Dada a impossibilidade da justiça, vemos que o Direito nasce não por ser bom, mas por ter força, e é dessa
força que nasce a violência pretensamente justa da lei, que mesmo na tentativa de representar a justiça é
violenta e como toda violência, é injusta e injustificável. Entretanto, o ideal de justiça que a lei carrega
consigo torna a violência da lei justificável e essa justificação ocorre devido à ideia de justiça que essa lei
assume junto aos cidadãos que se protegem uns dos outros por meio da lei que o oprime.

REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho.

Rio de Janeiro, Elservier 1992.

DERRIDA, Jacques. Força de Lei: O fundamento místico da autoridade. Trad. Leyla Perrone-Moisés. 2ª ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2010.

_________, Torres de Babel. Trad. de Junia Barreto. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.

_________, A Universidade sem Condição. Trad. Evandro Nascimento. São Paulo: Estação da liberdade,
2003

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes,
2005.

________. Teoria Pura do Direito. Trad. João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_linguagem_juridica_e_os_direitos_fundamentais_caminhos_para_a_r.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



VYGOTSKY. Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.

WOLFREYS, Julian. Compreender Derrida. Trad. Caesar Souza. Petrópolis: Vozes, 2009.

[i] Especialista em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Inglesa pela Sociedade Universitária
Redentor. Licenciada em Letras pela Faculdade AGES. Acadêmica de Direito pela Faculdade AGES.
dila.andrade@live.com
[ii] Especialista em Metodologia do Ensino da História e da Geografia pela Sociedade Universitária Redentor.
Licenciado em História pela Universidade de Uberaba. Acadêmico de Psicologia pela Faculdade AGES.
edsonpsique@yahoo.com
.br
[iii] Prof. Esp. em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Inglesa, pedagogo pela AGES, licenciado em
Letras pela UNIT, acadêmico em Direito pela Faculdade AGES, professor da Educação Básica no Estado de
Sergipe. pedroamaralpv@hotmail.com

Recebido em: 14/07/2014
Aprovado em: 14/07/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_linguagem_juridica_e_os_direitos_fundamentais_caminhos_para_a_r.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.10-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


