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“A lei não contém palavras inúteis.” 

(Aforismo jurídico citado por Maximiliano, 1994:250) 
 
 
� 

“É preciso observar ainda que os homens da lei têm uma linguagem especial, um calão que lhes é 
próprio; um modo de se exprimir que os outros não entendem; é nesta magnífica linguagem que 
são escritas as leis, leis multiplicadas ao infinito e acompanhadas de inúmeras exceções. Vossa 
Honra vê perfeitamente que, neste labirinto, o justo direito se perde, que a melhor questão é 
difícil de ganhar-se (...).” 

Jonathan Swift, Viagens de Gulliver (Quarta Parte, Capítulo V)  
 
 
� 

“ ‘E aí, doutor, vou ou não vou ganhar minha indenização?’ – perguntou por e-mail o cliente. O 
advogado prontamente respondeu: ‘O egrégio tribunal acolheu o supedâneo de vosso arrazoado e 
reformou a sentença prolatada dando a lide como transitada em julgado em prol do deprecante’. 
O cliente, perplexo, ficou na mesma. Só entendeu o que o advogado quisera dizer quando, no 
final da mensagem, viu um ‘parabéns’. Ou seja: vai ganhar, sim, a indenização.” 

 (Falcão, 2005:13) 
 
 
 
� 
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RESUMO 

 Este trabalho tem como objetivo central realizar um estudo crítico do gênero discursivo 

cartilha jurídica (CJ), investigando a formação sócio-histórica desse gênero, bem como as 

estratégias textuais verbais e não-verbais usadas pelos produtores das cartilhas para a construção 

social da realidade a partir dos ‘estereótipos normativos’. Para tanto, foram adotados os 

pressupostos teórico-metodológicos e ideológicos da Análise do Discurso Crítica, associados à 

noção de gênero como ação social. De início, são analisados os principais momentos da trajetória 

sócio-histórica percorrida pelas CJs, desde o surgimento dos gêneros que contribuíram para o seu 

desenvolvimento até o aparecimento das cartilhas atuais. Em seguida, discute-se a 

argumentatividade visual nas CJs, avaliando-se como seus componentes imagéticos são 

‘orquestrados’ com o texto verbal para a produção de sentido. E por fim, são examinadas as 

estratégias discursivas usadas para a constituição de ‘cenários estereotipados’, invocados pelos 

grupos dominantes visando legitimar as relações hegemônicas, a ordem institucionalizada e a 

manutenção do poder em suas mãos. O corpus ampliado desta investigação é composto por 28 

cartilhas jurídicas, dispostas em duas macrocategorias de análise: as CJs quadrinizadas e as CJs 

que trazem o resumo da lei, apresentado ao leitor de forma direta ou através de tópicos ‘auto-

respondidos’. Desse total, foram selecionadas seis cartilhas para compor o corpus restrito, 

realizando-se um estudo mais sistemático das categorias lingüístico-discursivas que se revelaram 

mais produtivas nas CJs para a ‘fabricação da realidade’. Dentre os resultados da análise, é 

possível destacar que: a) cartilhas jurídicas acompanham as tendências abrangentes de mudança 

discursiva da modernidade tardia, ao se constituírem por meio de uma tensão de discursos e de 

vozes, cujos sentidos são produzidos pela integração de palavras e imagens; e b) as estratégias 

discursivas de nominalização, apassivação, modalização e democratização discursiva, mais do 

que realizações lingüísticas, constituem mecanismos poderosos de ação discursiva e ideológica 

usados pelos produtores das cartilhas, tendo por fim a naturalização das estereotipias normativas 

e a adesão do leitor à realidade construída pelas elites.  

 

Palavras-chave: cartilha jurídica; estereótipo normativo; multimodalidade discursiva; gênero 

discursivo; Análise do Discurso Crítica. 
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ABSTRACT 

 The central objective of this study is to critically examine layman’s law guides (booklets), 

by investigating the social-historical formation of this genre, as well as the verbal and nonverbal 

textual strategies used by their producers to constitute the social construction of reality, starting 

from the notion of ‘legal stereotypes’. In order to do this, this research is based on the principles 

of Critical Discourse Analysis, in association with the notion of genre as social action. Initially, 

the principal social-historical moments of these legal guides are analyzed, from first genres which 

have contributed to their development to the appearance of the current booklets. Then the visual 

rhetoric organization of the layman’s law guides are discussed in order to comprehend how  

visual elements interact with the written code to produce meaning. Finally this study investigates 

the discursive strategies used to constitute ‘stereotypical scenes’ invoked by the dominant 

groups’ desire to legitimize hegemonic relations, to institutionalize order and to maintain power 

in their hands. The extended corpus is composed of 28 legal guides, divided into two 

macrocategories of analysis: those that use similar strategies of comic books and those that 

summarize the law or use question-and-answer format. Among these 28 booklets, six legal guides 

were selected to compose the restricted corpus with the purpose of observing the most productive 

linguistic categories used to ‘construct reality’. Data analysis suggests that: a) layman’s legal 

guides follow general trends of discursive change in late modernity, in as much as it is constituted 

by a tension of discourses and voices, whose meanings are produced by the integration of words 

and images; b) more than linguistic realizations, the discursive strategies observed in legal guides 

constitute powerful resources of discursive and ideological action used by their authors aiming to 

produce the naturalization of legal stereotypes and the readers’ adhesion to the reality constructed 

by elites.   

 

Keywords: leaman’s legal guide (booklet); legal stereotype; multimodality; genre; Critical 

Discourse Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 Um dos mais discutidos paradoxos da cultura legal contemporânea diz respeito ao fato de 

que, por um lado, a prática social jurídica encontra-se fundada sobre uma ideologia de consenso e 

de transparência, em que todos os cidadãos são obrigados a conhecer a lei; por outro lado, a 

própria lei recorre a mecanismos que impedem seus destinatários de apreendê-la. 

 Essa é conclusão a que chega Gouveia (1997:157) após estudar regulamentos militares – 

mas  poderia ser estendida a todo sistema jurídico-legislativo. Nesse sentido, afirma Goodrich 

(1987:7) que a prática legal e a linguagem jurídica encontram-se estruturadas de tal forma que 

inviabilizam a aquisição desse conhecimento por qualquer pessoa que não pertença a uma elite de 

especialistas altamente treinados nos vários ramos do domínio jurídico.     

 Essa também é a conclusão a que chega Pereira (2001). Em seu estudo Terminologia 

Jurídica: óbice ao exercício da cidadania?, o autor discute como se dá a compreensão da 

terminologia jurídica pelo público não-especialista e sua relação com a cidadania. Após uma 

extensa pesquisa de campo, Pereira (2001:97) constata que “há uma verdadeira dificuldade de 

compreensão dos termos jurídicos pela população geral e esta limitação concerne, também, às 

normas fundamentais de exercício da cidadania”.  

 Como resultado de sua investigação, o pesquisador aponta que cerca de 80% da amostra, 

entre homens e mulheres de faixas etárias e níveis de escolaridade diversos, apresentaram uma 

compreensão nula ou insatisfatória da terminologia jurídica. Somados esses índices aos das 

respostas parcialmente satisfatórias, foi possível aferir que menos de 10% do universo pesquisado 

respondeu adequadamente ao solicitado.  Por fim, Pereira (2001) argúi que, apesar de o discurso 

jurídico – como qualquer outro discurso científico, técnico ou profissional – possuir a sua 

terminologia especializada, é possível constatar que as normas transitam entre universos distintos 

de usuários, devendo, conseqüentemente, ser acessíveis a todos. Além disso, a compreensão de 

determinados termos jurídicos e de seu contexto é que garantiriam o exercício da cidadania.  

 Esse paradoxo da cultura legal contemporânea é ainda mais agravado se for considerado 

que o Direito, dentre os diversos campos do conhecimento especializado, é um dos que mais 

interessam à sociedade, uma vez que é a ordem jurídica que proíbe, obriga ou permite certas 

ações, penalizando aqueles que não se comportam conforme o estabelecido. Ademais,  “ninguém 

se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (Decreto-Lei n.° 4.657/42, art. 3°). 
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 Outro fenômeno paradoxal observado na sociedade contemporânea é a chamada 

democratização discursiva. Fairclough (2001:248) argumenta que o discurso vem sendo 

‘democratizado’ na medida em que são retiradas as desigualdades e assimetrias dos direitos, das 

obrigações e do prestígio discursivo e lingüístico dos grupos de pessoas. Assim, fatores como o 

acesso a determinados tipos privilegiados de discurso, bem como o uso de registros mais 

informais – mesmo nos domínios institucionais – caracterizariam uma propensão à mudança 

discursiva.  

 O paradoxo aqui reside na constatação de que muitas vezes a eliminação dos marcadores de 

poder é apenas cosmética ou aparente. Na verdade, as assimetrias explícitas podem simplesmente 

estar sendo substituídas por mecanismos encobertos mais complexos e sofisticados. E o universo 

jurídico não constitui uma exceção a essa tendência. 

 No regime capitalista, o sistema jurídico conquistou a hegemonia de ‘dizer’ o valor dos atos 

sociais de forma legitimada e praticamente inquestionável. Sobretudo a partir do final do século 

XVIII, a medida das relações sociais parece se exprimir inteiramente no interior do sistema 

jurídico (Miaille, 1979), formado por um emaranhado de leis, normas, decretos e regulamentos só 

acessível a iniciados – isto é, aos operadores do Direito. No entanto, na chamada modernidade 

tardia, cada vez mais se manifesta uma inclinação à informalidade.  

 O discurso conversacional vem ocupando novos espaços, projetando-se das interações 

pessoais na esfera privada e atingindo a esfera pública (Fairclough, 2001:251). Não por acaso, 

aumentam as iniciativas de as instituições jurídicas e legislativas se “comunicarem melhor com a 

imprensa e o povo”, como mostra a matéria de capa da revista Imprensa, de junho de 2004 (vide 

Fig. 1, na próxima página), que teve como chamada “a Justiça é cega, mas não é muda”.  

 Esse também foi um dos temas debatidos no Simpósio Nacional Direito e Imprensa – 

Desencontros de Linguagem, realizado em setembro de 2003 no Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, em Recife. Na ilustração do informativo de divulgação do evento (vide Fig. 2, na 

próxima página), a Justiça cega (simbolizada pela deusa grega Têmis com os olhos vendados) 

“lê” um jornal. 
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Figura 1 – Revista Imprensa (junho/2004) 

 

Figura 2 – Informativo do Simpósio Nacional Direito e Imprensa (setembro/2003) 
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 E mais recentemente, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) lançou, no segundo 

semestre de 2005, a Campanha Nacional pela Simplificação da Linguagem Jurídica, com o 

propósito de sensibilizar magistrados, advogados, promotores e outros operadores do Direito 

quanto à importância do uso de uma linguagem mais simples, direta e objetiva, para aproximar a 

sociedade da Justiça brasileira e da prestação jurisdicional (conforme informações na homepage 

da AMB1, Fig. 3) 

 Figura 3 – Campanha Nacional pela Simplificação da Linguagem Jurídica (site da AMB) 

 
Fonte: http://amb.locaweb.com.br/portal (acesso em 17/09/2005). 

 
 Nesse cenário, as cartilhas jurídicas (CJs) vêm despontando como um dos gêneros 

discursivos com uma crescente circulação social. Um exemplo: em 1999, o Governo Federal 

reabilitou o Programa Nacional de Desburocratização, com o objetivo de “garantir o respeito e a 

credibilidade das pessoas e protegê-las contra a opressão burocrática” (Brasil, 2002:14). Na 

verdade, esse Programa havia sido originalmente criado em 1979, pelo então Ministro Hélio 

                                                 
1 Disponível em: http://amb.locaweb.com.br/portal (acesso em 17/09/2005). 



INTRODUÇÃO 
______________________________________________________________________________________________ 
  

 5 

Beltrão. Apesar dos avanços na agilização dos trâmites burocráticos, Mendonça (1987:2) 

assevera que o projeto inicial pecou por não contemplar, entre suas propostas, medidas que 

simplificassem a linguagem usada na esfera pública. Em sua nova edição, o Programa dá indícios 

de querer reparar sua omissão. Para tanto, prevê, entre seus objetivos, a implantação de canais de 

informação e orientação ao cidadão acerca dos seus direitos e deveres, sobretudo através da 

publicação de cartilhas e informativos congêneres (Brasil, 2002:18 e 20).  

 Em que consistiriam então essas cartilhas de orientação legal? Como surgiram? Quais os 

seus propósitos comunicativos? Como elas se encaixam dentro do fenômeno chamado 

‘democratização discursiva’? Que estereótipos oriundos do domínio jurídico encontram-se 

reproduzidos nessas cartilhas? E de que forma tais estereótipos constroem a realidade ao 

‘traduzirem’ a lei para uma linguagem supostamente mais acessível? 

 Essas são algumas das perguntas que nos propomos a responder nesta investigação. 

 

1. INVESTIGANDO AS CARTILHAS JURÍDICAS 

O objetivo central desta investigação consiste no estudo crítico das cartilhas jurídicas, 

analisando a formação sócio-histórica desse gênero, bem como suas estratégias textuais verbais e 

não-verbais para a construção da realidade a partir dos ‘estereótipos normativos’. 

Mais especificamente, propomo-nos aqui a: i) identificar e analisar os principais momentos 

da trajetória sócio-histórica percorrida pelas cartilhas jurídicas, desde o surgimento e a 

propagação dos gêneros que participaram da sua formação até o aparecimento de CJs com as 

características dos dias de hoje; ii) observar como se processa a argumentatividade visual nas 

cartilhas, tendo por fim avaliar de que maneira seus componentes imagéticos (ilustrações, 

gráficos, desenhos, etc.) são ‘orquestrados’ com o texto verbal para a produção de sentido; e     

iii) examinar nas CJs que estratégias discursivas contribuem para a constituição de ‘cenários 

estereotipados’, invocados pelos grupos dominantes visando legitimar as relações hegemônicas, a 

ordem institucionalizada e a manutenção do poder em suas mãos.       

Para tanto, este trabalho se fundamenta nos pressupostos teórico-metodológicos e 

ideológicos da Análise do Discurso Crítica (ADC), ao investigar os traços lingüísticos que regem 

as práticas sociais e discursivas, especificamente relacionadas à construção de ‘cenários 
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estereotipados’ nas cartilhas. Trata-se, pois, de examinar as estratégias lingüístico-discursivas 

utilizadas pelos produtores das CJs, operando como poderosos mecanismos de manipulação e 

controle do discurso, de legitimação, de manutenção das relações hegemônicas, bem como da 

fabricação de uma realidade ‘justa’, ‘consensual’ e irrefutável, influenciando o pensamento e as 

ações dos leitores leigos em favor dos grupos dominantes. 

 Foram várias as razões que motivaram esta investigação. Entre elas, pode-se destacar duas 

em particular: uma científica e outra pessoal/profissional.  

 A justificativa científica diz respeito à inexistência de estudos lingüísticos sobre os 

estereótipos normativos. Esta noção foi introduzida pelos trabalhos da chamada Teoria Crítica do 

Direito – em particular Warat (1994, 1995 e 1997) –, e ainda não recebeu a devida atenção de 

lingüistas e analistas do discurso. Na realidade, as pesquisas realizadas no Brasil acerca dos 

estereótipos lato sensu evidenciam-se bem mais produtivas na área das ciências sociais, 

cognitivas e de comunicação, do que propriamente na Lingüística e na Análise do Discurso.  

 Analogamente, também se constata a escassez dos estudos sistemáticos que têm por objeto 

explorar os aspectos lingüístico-discursivos do gênero cartilha jurídica2:  

a) em Araújo (1995), a pesquisadora avalia folhetos de divulgação de políticas públicas – em que 

eventualmente são citadas algumas leis –, dirigidos a camponeses no Nordeste;  

b) em Marques (2001), a estudiosa se detém nas cartilhas políticas de campanha eleitoral 

(‘panfletos’), em que também constam algumas leis;  

c) em Gomes (2003), a autora analisa – entre outros gêneros que abordavam uma temática 

comum – uma única cartilha jurídica; e  

d) em Mendonça (2004), a lingüista discorre sobre alguns aspectos das cartilhas educativas 

quadrinizadas (quer jurídicas, quer envolvendo outros temas: saúde, ecologia, etc.), sobretudo 

quanto ao seu suporte.3  

                                                 
2 Naturalmente, não foram considerados aqui os trabalhos que analisam as cartilhas de alfabetização (e.g., Cagliari, 
1998; Schlickmann, 2001; Amâncio, 2002). A utilização desse tipo de estudo, no entanto, será útil a esta 
investigação, quando for necessário caracterizar o gênero cartilha jurídica, buscando reconstituir sua evolução 
histórica, bem como examinar outros gêneros com os quais as cartilhas jurídicas dialogam. 
3 Em seu projeto de tese de doutorado, Mendonça (2003) se propõe a estudar diversos gêneros textuais 
quadrinizados, entre eles, as cartilhas educativas quadrinizadas. 
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 Por seu turno, a justificativa pessoal/profissional para investigarmos o tema relaciona-se ao 

nosso trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que nos conduziu à 

identificação de uma situação paradoxal envolvendo as cartilhas jurídicas editadas pelo órgão. 

 Por um lado, as cartilhas são consideradas “uma importante contribuição para o exercício 

da cidadania (...) a fim de elucidar os textos jurídicos, mormente os atinentes aos deveres e 

direitos básicos do cidadão” (Pereira, 2001:145-146). Por outro lado, no entanto, elas podem ser 

vistas como um eficiente mecanismo de manutenção do fosso existente entre o cidadão leigo e o 

ordenamento  jurídico, na medida em que consistem em um “instrumento sócio-político de 

tutelamento”, com uma “função normativa e reguladora de mostrar ao indivíduo como se deve 

agir diante das relações e ações sociais” (Gomes, 2003:157).  

 Em outras palavras, nas CJs não são incentivadas as tentativas de mudança da organização 

político-jurídica, nem explicitadas as maneiras como tais mudanças poderiam ocorrer. Antes, 

instrui-se o sujeito a se conformar com as convenções e relações hegemônicas de poder vigentes, 

aparentemente ‘atenuadas’ por meio de certas estratégias discursivas, como a tradução da 

hermética linguagem jurídica para uma linguagem comum, o que supostamente viabilizaria o 

acesso às instituições.  

 Essa situação paradoxal é claramente percebida através da construção social da realidade 

nas cartilhas jurídicas, constituindo o que Fairclough (2001) chama de ‘cenários estereotipados’. 

Ou, mais especificamente, o que Warat (1995) denomina de ‘estereótipos normativos ou 

jurídicos’. A produção desses ‘significados de mundo’ nas CJs envolve um jogo de discursos e 

vozes, apresentando contradições e tensões em função do modo como os sujeitos se posicionam 

ou são posicionados diante dos seus interlocutores, de seus valores e crenças, e da ‘realidade’.  

 A relevância em observar o funcionamento desses fenômenos no universo do Direito – 

além dos motivos já expostos – reside no fato de que a investigação de discursos oficiais e 

públicos (como os discursos do domínio jurídico) é encarada como prioritária na análise crítica. 

Isso se dá em função de dois motivos básicos (cf. Fowler, 1996; Figueiredo, 2000):  

a) a origem oficial desses discursos (i.e., das leis, no caso das cartilhas jurídicas) lhes confere um 

papel privilegiado na formação de atitudes e significados dentro de uma comunidade; e  
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b) os discursos oficiais são habitualmente consumidos de forma passiva, uma vez que não há um 

canal direto através do qual se possa responder efetivamente a textos oficiais.  

 Diante da problematização do tema discutido, este trabalho procurará responder às 

seguintes questões gerativas: 

• Como se deu a formação sócio-histórica do gênero cartilha jurídica? E quais aspectos dos 

gêneros que constituíram a base social das atuais CJs se mantiveram ao longo do tempo? 

• Quais são as principais – ou mais recorrentes – características discursivas, multimodais, 

retóricas, etc. desse gênero? 

• Quais são e como funcionam os recursos textuais verbais (lingüístico-discursivos) e não-

verbais (pictórico-visuais) usados para a construção social da realidade nas CJs a partir dos 

estereótipos normativos? 

 Para respondermos a essas perguntas, levaremos em consideração os seguintes 

pressupostos teóricos: 

a) a língua/linguagem é concebida como atividade sócio-interativa, histórica e cognitiva. A 

linguagem não possui uma semântica imanente; antes, constitui um sistema de símbolos 

indeterminados em diversos níveis (sintático, semântico, morfológico e pragmático), cujos 

sentidos vão se construindo situadamente (Marcuschi, 2004a); 

b) o texto é compreendido como o ‘produto’ social ou o resultado das ações de falantes e 

escritores socialmente situados, os quais operam com graus relativos de possibilidades de escolha 

e controle, sempre no interior de estruturações ideológicas de poder e dominação (Pedro, 1997); 

c) os textos são percebidos como construtos multimodais, dos quais a escrita é apenas um dos 

modos de representação das mensagens, que podem ser constituídas por outras semioses, como 

ilustrações, fotos, gráficos e diagramas, aliadas a recursos de composição e impressão, como tipo 

de papel, cor, diagramação da página, formato das letras, etc. (Kress e Van Leeuwen, 1996 e 

2001; Jewitt e Kress, 2003);  

d) as práticas sociais e as práticas discursivas se sustentam mutuamente, ou seja, a linguagem 

tanto constitui quanto é constituída em processos discursivos, sociais e ideológicos mais amplos 

(Fairclough, 2001); 
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e) a construção social da realidade é um fenômeno essencialmente ideológico, produzido 

discursiva e sociocognitivamente. O discurso, enquanto palco para embates político-ideológicos, 

molda e constrói as relações sociais e as posições dos sujeitos, constituindo assim as relações de 

hegemonia e assimetria de poder (Fairclough, 2001);  

f) não há uma relação direta entre o mundo e a linguagem; os modos de dizermos o mundo não 

estão na relação linguagem-mundo ou pensamento-linguagem, mas nas ações praticadas entre os 

indivíduos situados numa cultura e num tempo histórico. O mundo dos nossos discursos é 

sociocognitivamente produzido e o discurso é o lugar privilegiado da organização desse mundo 

(Marcuschi, 2004a). 

 Diante disso, a principal hipótese de trabalho levantada para esta investigação consiste na 

suposição de que as cartilhas jurídicas acompanham as tendências abrangentes de mudança 

discursiva da chamada modernidade tardia, ao se constituírem por meio de uma tensão de 

discursos e de vozes. As ‘vozes da lei’ e as ‘vozes do mundo da vida’ figuram nas CJs dentro de 

um processo de luta hegemônica e ideológica, provocando sérios impactos nas práticas 

discursivas e sociais vivenciadas pelos seus participantes e no modo como a realidade social é 

construída e apresentada aos cidadãos leigos.  

 Esse embate é travado uma vez que, de um lado, as cartilhas jurídicas, enquanto gênero 

integrante da tendência de ‘democratização discursiva’, tem como propósito expresso tornar a 

Justiça mais acessível ao cidadão comum (eliminando, por exemplo, o jargonising4 das leis como 

prática de exclusão). De outro lado, contudo, as cartilhas ratificam e legitimam as relações 

assimétricas de poder da ordem sociopolítica e jurídica institucionalizada, através de estratégias 

discursivas usadas para a (re)produção de estereótipos normativos na construção social da 

realidade. 

 

 

 

                                                 
4 Beaugrande (2004) define jargonising como uma das possíveis estratégias lingüístico-discursivas de exclusão. Para 
o estudioso, o empoderamento dos insiders/desempoderamento dos outsiders através desse recurso se dá por meio do 
uso de preciosismos e de expressões desnecessariamente muito técnicas, obscuras e pretensiosas. Segundo o autor, o 
discurso legal (ou legalês) tem sido um dos âmbitos mais produtivos desse fenômeno. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Conforme mencionado, será adotada a ADC como paradigma teórico-metodológico, e, em 

especial, a Teoria Social do Discurso (TSD), nos moldes da ‘concepção tridimensional do 

discurso’ elaborada por Fairclough (2001). Em sua abordagem, o autor propõe que o discurso 

seja analisado em três níveis distintos, mas intrinsecamente interdependentes, conforme o 

esquema abaixo (Gráf. 1): 

Gráfico 1 – Concepção tridimensional do discurso 

 
Fonte: Fairclough, 1997:104 e 2001:101 (adaptado) 

 Esses três níveis de análise podem ser assim compreendidos: 

• a análise dos textos falados e escritos, que se compõe do estudo do vocabulário (neologismos, 

termos técnicos, lexicalização, significação), da gramática, da coesão e da estrutura textual;  
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• a análise das práticas discursivas (produção, distribuição e consumo), em que se observam a 

‘força’ dos enunciados, isto é, os tipos de atos de fala, a coerência dos textos, a construção de 

sentidos e a intertextualidade; 

• a análise do discurso como práticas sociais, em que são abordados os conceitos de ideologia 

e hegemonia, enquadrando e moldando os textos e as práticas.     

 Nas CJs, a construção social da realidade é produzida a partir da noção de estereotipia 

normativa, por meio de mecanismos discursivos e sociocognitivos, constituindo um dos efeitos 

ideológicos e hegemônicos do discurso, localizados no plano das práticas sociais. Dessa forma, o 

nosso enfoque consiste em observar quais as estratégias textuais verbais e não-verbais ocorrem 

mais produtivamente nas cartilhas (análise textual) e de que modo esses recursos são usados para 

a produção de sentido nesse gênero (análise processual). E mais: interessa-nos sobretudo 

compreender como os produtores das CJs operam discursivamente com os valores jurídicos 

dominantes e de que maneira tais valores podem vir a dissimular ou ocultar as diferenças e os 

embates inerentes à sociedade, contribuindo para a manutenção do status quo e do poder nas 

mãos das elites (análise social). 

 Para tanto, o ‘trajeto metodológico’ deste trabalho teve início com o levantamento 

bibliográfico das obras que esclarecessem o percurso sócio-histórico trilhado pelas cartilhas 

jurídicas. A opção por esse ‘primeiro passo’ investigativo decorreu da própria noção de discurso 

na TSD, segundo a qual “o discurso é estudado histórica e dinamicamente, em termos de 

configurações mutantes de tipos de discurso em processos discursivos, e em termos de como tais 

mudanças refletem e constituem processos de mudança social mais amplos” (Fairclough, 

2001:58). 

 Dessa forma, o ponto de partida ora assumido tomou como base a ‘especulação’ de 

Bazerman (2005a) ao defender que as cartas desempenharam um papel fundamental no 

surgimento dos mais diversos gêneros. Adotou-se então a idéia de que a cartilha religiosa, criada 

na época das ‘grandes descobertas’ (séculos XV e XVI), constituía um eficiente instrumento de 

comunicação entre os missionários e a população local, conforme assevera Gomes (2003). 

Também data dessa época o surgimento das primeiras cartilhas escolares (não raro vinculadas ao 

ensino religioso), responsáveis pela alfabetização das elites e dos ‘povos infiéis’ das colônias. 



INTRODUÇÃO 
______________________________________________________________________________________________ 
  

 12 

 Em seguida, considerou-se aqui a proposta de Garcia (1994), em seu estudo sobre a 

propaganda ideológica no Estado Novo. Segundo o autor, a propaganda política varguista 

caracterizou-se por manipular uma série de valores sociais e jurídicos universalmente aceitos, tais 

como ‘justiça’, ‘igualdade’, ‘paz social’, etc., veiculados sistematicamente através dos mais 

variados meios de comunicação, entre eles, as primeiras cartilhas político-educativas.  

 O estudioso ainda revela que lançar mão desses valores como estratégia discursiva de 

convencimento e argumentação é uma prática que remete aos panfletos políticos que divulgavam 

os ideais iluministas do século XVIII. Neste caso, noções como ‘liberdade’ e ‘democracia’ 

atendiam aos interesses econômicos da burguesia ascendente – insatisfeita com a Monarquia 

absolutista – e não necessariamente aos anseios e necessidades dos plebeus ‘sans-culotte’.  

 Optou-se, dessa maneira, por distinguir nesta investigação três momentos históricos 

principais na formação das cartilhas jurídicas: numa primeira fase, em que surgem as cartilhas 

religiosas e escolares; mais adiante, com os panfletos políticos que pregavam e difundiam valores 

do Iluminismo; e, por fim, com as cartilhas educativas da ‘Era Vargas’, que atuavam como um 

veículo eficaz da ideologia estadonovista. 

 A etapa seguinte da ‘vereda metodológica’ consistiu em operacionalizar uma noção de 

gênero discursivo que atendesse à dinamicidade e à diversidade de estratégias retóricas 

observadas nas cartilhas jurídicas. A proposta de gênero como ação social (Miller, 1994; 

Bazerman, 1997) revelou-se a mais adequada para esse empreendimento. Ao associar essa 

perspectiva sócio-retórica à idéia de que todos os textos são construtos multimodais (Kress e Van 

Leeuwen, 2001), foi possível construir enfim os fundamentos para estudar as cartilhas 

selecionadas para análise. 

 Convém antes ressaltar, no entanto, como se deu essa seleção. A coleta de dados (i.e., dos 

exemplares das cartilhas jurídicas) foi realizada nos anos de 2004 e 2005, junto a entidades 

governamentais, ONGs, associações civis, etc., ou através da aquisição das obras comercializadas 

em bancas de revista, em livrarias e em sites especializados. Ao todo, o nosso acervo contou com 

54 cartilhas, com as mais variadas configurações, temáticas jurídicas, suportes, públicos-alvo e 

estratégias visuais e retóricas.  

 Durante as pesquisas exploratórias, foram selecionados finalmente os 28 exemplares 

relacionados ao final das Referências Bibliográficas, compondo o corpus ampliado desta 
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investigação. Como critério de escolha, foram considerados basicamente dois fatores. De um 

lado, a representatividade da cartilha diante dos seus pares (que CJs usam estratégias retórico-

visuais mais recorrentes ou mais características do gênero?, em que CJs essas estratégias são mais 

bem exploradas?, etc.). De outro lado, em contrapartida, observou-se a singularidade do exemplar 

(que diferencial distingue essa CJ de todas as demais? Neste caso, em particular, cabe registrar 

algumas inusitadas cartilhas analisadas no capítulo III, como as que usam como suporte cartões 

telefônicos ou o tabuleiro de um jogo educativo, ou ainda a CJ em ‘formato’ de literatura de 

cordel). 

 A partir daí, convencionou-se dispor as cartilhas jurídicas em duas macrocategorias de 

análise, em consonância com as formas composicionais e/ou estratégias retórico-visuais usadas 

com maior freqüência. No primeiro grupo, foram reunidas as CJs quadrinizadas, que exploram 

diversos recursos imagéticos próprios das histórias em quadrinhos. Já no segundo, encontram-se 

as cartilhas que trazem o resumo da lei, apresentado ao leitor de forma direta ou através de 

tópicos ‘auto-respondidos’.  

 A última fase do ‘percurso metodológico’ deste estudo decorreu da necessidade de  

investigar o papel desempenhado pelos estereótipos normativos de que lançam mão os produtores 

das cartilhas para a construção social da realidade. A análise teve que se iniciar, portanto, com a 

própria noção do que vem a ser essa ‘construção social da realidade’, sobretudo dentro da 

perspectiva sociocognitiva ora adotada (cf. Marcuschi, 2002 e 2004a).  

 Logo depois, para compreender a natureza desses estereótipos jurídicos, revelou-se 

fundamental trazer à tona a discussão acerca do modo os estereótipos sociais (lato sensu) vêm 

sendo tratados pelas diversas áreas do conhecimento. Nesse sentido, foram abordadas aqui as 

principais contribuições das ciências sociais, cognitivas e da comunicação. Só então se tornou 

possível o debate mais aprofundado sobre os estereótipos normativos e sobre as estratégias 

usadas nas CJs com o propósito de levar os leitores leigos a acatar uma série de crenças e noções 

jurídicas estereotipadas, em consonância com o sistema de valores dominante. 

 Por fim, a atenção se voltou especificamente ao estudo mais sistemático e de caráter 

qualitativo dessas estratégias discursivas utilizadas nas cartilhas jurídicas para a produção de 

sentido. Devido aos limites de uma investigação deste porte, optou-se por realizar um recorte 

metodológico (descrito em detalhes no capítulo III),  selecionando-se seis cartilhas para compor o 
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corpus restrito – todas reproduzidas integralmente no Anexo. Vale ressaltar entretanto que, 

apesar desse recorte, a fundamentação do nosso trabalho advém de análises mais elaboradas 

concernentes a todas as CJs que compõem o corpus ampliado. 

 Desse modo, passamos a observar as quatro categorias lingüístico-discursivas que se 

revelaram mais produtivas nas CJs para a constituição da realidade: a nominalização, a 

apassivação, a modalização e a democratização discursiva. Saliente-se que, mais do que 

realizações ‘meramente’ lingüísticas, essas categorias analíticas constituem poderosos 

mecanismos de ação discursiva e ideológica usados pelos produtores das cartilhas, tendo por 

finalidade a naturalização das estereotipias normativas e a conseqüente adesão do leitor à 

realidade construída pelos grupos dominantes.  

 Em face do exposto, este trabalho encontra-se dividido em três capítulos, conforme 

resumido a seguir: 

 No CAPÍTULO I: A formação sócio-histórica das cartilhas jurídicas, identificamos e 

analisamos os três principais momentos do percurso sócio-histórico trilhado pela cartilha jurídica, 

a partir do aparecimento e da disseminação dos gêneros discursivos que participaram de sua base 

social, até o surgimento de CJs com as configurações atuais. 

 No CAPÍTULO II: Cartilhas jurídicas: uma leitura multimodal do gênero, discutimos o 

gênero cartilha jurídica mais detidamente, atentando para o modo como se dá a sua organização 

retórico-visual, com a finalidade de compreender de que forma se processa a interação entre o 

verbal e o pictórico e quais são suas estratégias discursivas mais recorrentes. 

 E, por fim, no CAPÍTULO III: A construção social da realidade nas cartilhas jurídicas a 

partir dos estereótipos normativos, examinamos o importante papel desempenhado pelos 

estereótipos jurídicos para a construção social da realidade, bem como as estratégias discursivas 

usadas pelos produtores das CJs para a constituição de ‘cenários estereotipados’, operando como 

mecanismos de legitimação das relações hegemônicas e da ordem institucionalizada.    

 Esta investigação procura contribuir para os estudos de gêneros discursivos sobretudo 

dentro da perspectiva da Análise do Discurso Crítica – área ainda carente de pesquisas mais 

sistemáticas sobre esse assunto (cf. Falcone, 2004). Além disso, com base nas recentes idéias 
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sobre multimodalidade discursiva, este trabalho pretende também difundir a importância desse 

‘novo olhar multimodal’ sobre o texto.  

 Defende-se aqui a necessidade de as análises lingüísticas dos gêneros escritos passarem a 

considerar a escrita como apenas um dos vários modos de representação da mensagem. Cabe, 

portanto, sugerir aos lingüistas e analistas de discurso brasileiros que atentem para o fato de que 

só uma abordagem conjugada de todas as diversas fontes de linguagem que compõem o texto é 

capaz de abarcar de maneira satisfatória todos os aspectos que envolvem o processamento textual 

e a produção de sentidos. 
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CAPÍTULO I 

A FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DAS CARTILHAS JURÍDICAS 

 

 Este capítulo propõe-se a investigar a trajetória sócio-histórica percorrida pela cartilha 

jurídica (CJ), desde o surgimento e a propagação dos gêneros discursivos que contribuíram para 

a sua formação até o aparecimento de CJs com as características dos dias de hoje. Para tanto, 

serão observados três grandes momentos históricos e sociais que marcaram o desenvolvimento do 

gênero até chegar à sua atual feição, com base em Bazerman (2005a), Algranti (2004), Neves 

(2002), Matos (1987), Garcia (1982), entre outros. Naturalmente, considerando-se as limitações 

de um trabalho deste porte, bem como os objetivos inicialmente traçados, foge ao escopo deste 

estudo realizar um levantamento exaustivo acerca da evolução das cartilhas jurídicas ao longo do 

tempo. Antes, a exposição consistirá em reconstituir os principais passos desse percurso sócio-

histórico, procurando constatar como diferentes gêneros em circulação desde o século XVI 

compuseram a base social das CJs.    

 O primeiro momento inicia com o aparecimento das primeiras cartilhas religiosas e 

escolares (ou alfabetizadoras). Após uma breve incursão pela definição e pela origem etimológica 

da palavra ‘cartilha’, este trabalho mostrará como as circunstâncias históricas – época das 

‘grandes descobertas’ empreendidas pelos países europeus a partir do século XV, bem como do 

movimento da Contra-reforma da Igreja Católica – revelaram-se cruciais para a formação das 

cartilhas religiosas. Além disso, também surgem nesse cenário as cartilhas de alfabetização, 

resultantes do ‘método sintético’ de aprendizagem empregado desde a Antiguidade, passando a 

incorporar elementos religiosos ao ensino da escrita. 

 Em seguida, o estudo explorará a participação dos panfletos e impressos políticos na 

constituição das CJs, sobretudo aqueles que divulgavam os ideais iluministas na época da 

Revolução Francesa e da Independência do Brasil. A análise mostrará que data desse contexto 

histórico a consolidação de determinados valores jurídicos generalizados – como ‘justiça’, 

‘democracia’ e ‘direitos humanos’ –, denominados estereótipos normativos. 

 Finalmente, serão estudadas as cartilhas produzidas após a ‘Era Vargas’, fruto do momento 

histórico então vivenciado no Brasil, já apresentando vários pontos de contado com as atuais CJs 

e atuando como um poderoso instrumento de propaganda político-ideológica do Estado Novo.  



Capítulo I: A FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DAS CARTILHAS JURÍDICAS  

______________________________________________________________________________________________ 
  

 17 

1. AS CARTILHAS RELIGIOSAS E ESCOLARES  

 As cartas desempenharam um papel fundamental no surgimento dos mais diversos gêneros. 

De acordo com Bazerman (2005a:83), a carta, ao estabelecer a comunicação direta entre duas 

pessoas dentro de uma relação específica e em determinadas circunstâncias, constituiu um meio 

flexível capaz de viabilizar a formação e o desenvolvimento de muitas das práticas institucionais. 

Como exemplos de gêneros que têm como base social as cartas, o autor cita o artigo científico, a 

patente, o relatório dos acionistas, entre muitos outros. A essa lista, poderia ser acrescentada a 

cartilha. 

 As cartilhas são definidas formalmente como “livro que ensina os primeiros rudimentos de 

leitura; carta do abc” e, por extensão, “qualquer compilação elementar”, como também “livrete 

que contém rudimentos da doutrina cristã” (Houaiss, 2004:638). Etimologicamente, a palavra é 

formada por ‘carta’ + -ilha, pelo espanhol cartilla, significando “pequeno caderno que contém as 

letras do alfabeto e os primeiros rudimentos para aprender a ler; diminutivo de carta” (Houaiss, 

2004:638). Historicamente, as cartilhas têm suas origens na ação catequética dos missionários 

que, no início do século XVI – época dos chamados ‘grandes descobrimentos’ –, desenvolveram 

um ensino e uma atividade literária de natureza medievalizante e contra-reformista (Moisés, 

1971:17). O Dicionário Houaiss indica que o primeiro registro conhecido da palavra ‘cartilha’ 

ocorreu em 1539, no segundo volume da obra de cunho catequizante Monumenta Missionaria 

Africana (Houaiss, 2004:638). A relação entre a carta e o então gênero emergente era direta. 

Conforme observa Gomes (2003:157), a “cartilha era um instrumento de comunicação entre os 

missionários e a população local, que objetivava compartilhar a vivência, a cultura e os 

conhecimentos entre si”. 

 Em virtude das suas estreitas relações com a Igreja Católica, Portugal desde muito cedo 

buscou acompanhar as chamadas ‘ações evangelizadoras’ dos demais países da Europa. Já na 

Idade Média, diversas nações européias se empenhavam em divulgar o cristianismo entre os 

‘povos infiéis’, mesmo fora do seu espaço territorial. Adotando uma prática agressivamente 

colonialista, a Metrópole lusitana procurava não só garantir que as idéias dominantes da cultura 

medieval européia fossem exportadas aos ‘gentios’ através das obras dos jesuítas, mas também 

viabilizar a manutenção do poder político e econômico nas mãos dos representantes da Coroa 

portuguesa nas colônias (Romanelli, 2002:33). 
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 De acordo com Matos (1987:41), a “evangelização dos territórios conquistados constituiu, 

assim, um dos principais pontos de suporte na epopéia portuguesa dos séculos XV e XVI”. O 

estudioso ainda lembra o importante papel desempenhado pela evolução da arte tipográfica no 

exercício da cristianização das regiões conquistadas. O avanço da imprensa em Portugal 

possibilitou uma circulação bem mais ampla dos bens culturais e do “testemunho da identidade 

técnica e cultural” lusitana nas colônias. Por volta de 1539-1540, os primeiros caracteres 

tipográficos das chamadas ‘línguas exóticas’ passam a ser fundidos em Lisboa, para a produção 

de uma gramática e uma cartinha (catecismo) destinadas às crianças “Etíopes, Persas, Indianas, 

daquém e dalém do Ganges” (Matos, 1987:48).  

 Em 1554, impressa por ordem de D. João III, surge o que Matos (1987:54) considera o 

“primeiro grande exemplo” do método de levar aos “bárbaros ímpios e sem credo” o testemunho 

da palavra de Jesus Cristo: a Cartilha em Tamul e Português (Figs. 4 e 5). 

Figura 4 – Capa da Cartilha em Tamul e Português (Lisboa, 1554) 

 
Fonte: Matos, 1987:55. 
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Figura 5 – Uma das folhas do interior da Cartilha em Tamul e Português (Lisboa, 1554) 

 
Fonte: Matos, 1987:56. 

 Em sua portada (Fig. 4), a Cartilha em Tamul e Português vem adornada ao centro com o 

escudo de Portugal, coroado, figurando logo abaixo o seguinte texto, em caracteres góticos: 

Cartilha que contem brevemente 

ho que todo christão deve aprender 

para sua salvaçam. A qual el Rey 

dom Joham terceiro deste nome 

nosso senhor mandor imprimir 

em lingoa Tamul e portugues 

com a decraraçam do Tamul por 

cima de vermelho. 
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 Entre as diversas cartilhas e outras obras de natureza afim citadas por Matos (1987), 

destacam-se ainda: Conclusiones Philosophicas (1556), Doutrina Christã (1557), Tratado em 

que se mostrava pela decisão dos concílios, e authoridade dos Santos Padres a Primazia da 

Igreja Romana contra os erros scismaticos dos Abexins (1560), Compendio Espiritual da vida 

Cristãa (1561), IESUS I CONSTITYCIONES (1568) e Doctrina Christam (1578) (Fig. 6). 

Figura 6 – A cartilha Doctrina Christam (1578) 

 
Fonte: Matos, 1987:56. 

 Pequenas publicações como essas cartilhas constituíam uma forma bastante eficaz de 

ensinar aos povos colonizados as orações do cristianismo5, proporcionando-lhes a ‘oportunidade’ 

de conhecer e usar o conjunto de códigos religiosos e lingüísticos do credo da Metrópole. 

Conforme avalia Matos (1987:57), tal “cartilha traduzia-se, assim, como um ponto de partida (ou 

                                                 
5 As partes componentes e as orações constantes na Cartilha em Tamul e Português, por exemplo, são estas: 
Prólogo, Abecedário, Doutrina Cristã, Sinal da Cruz, ...Ser cristão, Pater-Noster (Pai Nosso), Avé Maria, Credo, 
Salve Regina (Salve Rainha), Oração a Nossa Senhora, Credo dos Apóstolos, Os 14 artigos da Fé, Os mandamentos 
da lei de Deus, Os mandamentos da Santa Madre Igreja, Os sacramentos da Santa Madre Igreja, Os sete pecados 
mortais, As sete virtudes contra os sete pecados mortais, As obras de misericórdia, Os inimigos da alma, Os cinco 
sentidos corporais e LAOS DEU (cf. Matos, 1987:58).  
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saída) dos credos autóctones, e um ponto de chegada à ideologia religiosa do pã-tutelarismo de 

um Deus único, justo e Misericordioso. Era, enfim, um veículo de despersonalização.”  

 De fato, essas cartilhas operavam com um poderoso instrumento de tutelamento sócio-

político e religioso das ‘etnias ímpias’ do mundo bárbaro, através de textos de natureza normativa 

e apologética. As crenças dos povos nativos eram simplesmente desconsideradas ou mesmo 

execradas, e o diálogo com o Deus cristão implicava o cumprimento de regras próprias e 

imutáveis, e a recitação das orações oficiais. 

 Particularmente no Brasil, mesmo no final do século XVII, os livros religiosos adquiriam 

destaque no mercado livreiro colonial. Em seu estudo Livros de Devoção, Atos de Censura, 

Algranti (2004) realiza um cuidadoso levantamento das obras em circulação nesse período que 

tinham, entre seus objetivos, a função de “engajar o leitor diretamente nos exercícios espirituais 

que aumentariam a devoção” (Nalle, 1989 apud Algranti, 2004:177). A autora elenca uma série 

de gêneros escritos do domínio religioso, classificando-os em sete categorias: a) teologia e 

teologia moral; b) escritura santa; c) cânones; d) padres da Igreja; e) livros de devoção e 

piedade (vidas de santos, livros de horas, exercícios espirituais, obras místicas), destinados em 

princípio a serem consultados, recitados e lidos individualmente, mas que também poderiam ser 

partilhados com outras pessoas; f) livros litúrgicos (breviários, missais e demais obras dedicadas 

ao culto e ao ofício divino); e, finalmente, g) história sagrada.  

 As cartilhas religiosas transitavam entre algumas dessas categorias, dependendo dos seus 

propósitos comunicativos. Ainda no início da colonização, registra Daher (1998:35), foram 

produzidos “o catecismo romano (incluindo a doutrina cristã) traduzido em língua indígena, [e] 

as cartilhas e orações em língua indígena [...]”. Mais adiante, surgem As cartilhas de missa,  

consistindo em livros litúrgicos utilizados nos rituais públicos, de uso dos clérigos. Já os 

inúmeros folhetos de oração (como os “livrinhos de Santa Bárbara”) eram cartilhas que 

revelavam a importância assumida pela religiosidade privada na vida da Colônia (Algranti, 

2004).  

 De acordo com Mott (1997), muitos colonos tinham a própria casa como locus privilegiado 

do exercício de sua religiosidade. Devido à dispersão espacial e à grande dimensão do território, 

era comum que transcorresse um longo período de tempo sem a visita de um sacerdote ou a 

celebração de rituais públicos. Assim, as cartilhas religiosas e os livros de devoção em geral – ao 
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lado dos oratórios e imagens presentes nos domicílios – representavam a expressão dessa 

religiosidade vivida, não raro constituindo “os únicos interlocutores disponíveis para trazer, em 

última instância, conforto aos que os liam ou ouviam” (Algranti, 2004:196).  

 Dada a sua proposta de revelar as imutáveis ‘verdades divinas’, mostrando ao indivíduo 

como comungar com Deus e como agir diante das situações sociais, não é surpresa, portanto, 

constatar a sobrevida desse gênero e de obras congêneres, como se pode observar, por exemplo, 

entre as recentes publicações da Editora Vozes6: Catecismo da Igreja Católica, Cantos e orações 

para a liturgia da missa, celebrações e encontros, Folhinha 2006 do Sagrado Coração de Jesus 

e Almanaque Santo Antônio 2006 (Fig. 7).   

Figura 7 – Publicações recentes da Editora Vozes 

 

Fonte: http://www.editoravozes.com.br (acesso em 26/07/2005). 

  
 Além das cartilhas religiosas, o Brasil colonial conheceu um outro gênero bastante 

produtivo, que também sobrevive até os dias de hoje: as cartilhas de alfabetização. Segundo 

Cagliari (1998:19), com o Renascimento (séculos XV e XVI), bem como com o uso da imprensa 

na Europa, foi possível observar uma maior atenção aos leitores, tendo em vista que agora eram 

produzidos livros para um público mais amplo. A leitura de obras clássicas deixava de ser 

coletiva, tornando-se cada vez mais individual. De acordo com Schlickmann (2001), era preciso 

socializar com as demais pessoas essas “convenções”, para que se tornassem úteis e 

contribuíssem nas relações interativas. Assim, a ênfase na alfabetização passou a constituir uma 

importante preocupação e, como conseqüência direta, surgem as primeiras cartilhas escolares.  

                                                 
6 Cf. informações no site da Editora Vozes: http://www.editoravozes.com.br (acesso em 26/07/2005). 
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 Esse período também é marcado pelo surgimento das primeiras gramáticas neolatinas. 

Dessa forma, os gramáticos começam a se dedicar à alfabetização, uma vez que era necessário 

estabelecer uma ortografia das línguas vernáculas, ensinando o povo a ler e a escrever em suas 

línguas pátrias, deixando cada vez mais de lado o latim.  

 Note-se, no entanto, que sobretudo nas colônias esse ensino é indissociável da 

concomitante instrução religiosa. “Gramática e catecismo, ou cartilha e catecismo, inclusive, 

aparecem freqüentemente lado a lado, impressos no mesmo livrinho, como é o caso da Cartilla y 

Dotrina Christina... en la lengua Chuchona”, conforme constata Daher (1998:36). A autora 

enfim conclui que haveria uma “co-extensividade” entre esses gêneros. 

 O advento das cartilhas de alfabetização é resultante ainda do que Barbosa (1994:46) 

denomina de “séculos de abordagem sintética”. O estudioso afirma que o ‘método sintético’ de 

aprendizagem é o mais antigo de todos, com mais de 2000 anos, atravessando toda a Antiguidade 

e predominando na Idade Média, só vindo a ser sistematicamente contestado no século XVIII. 

  Em linhas gerais, o método tem início no estudo dos elementos da língua: letra, fonema, 

sílaba. Além disso, considera o processo de leitura como um ‘esquema somatório’, isto é, através 

da soma dos elementos mínimos (o fonema ou a sílaba), o aluno aprende a palavra. Pela 

somatória das palavras, a frase e o texto. Cagliari (1998:20-21) realiza um breve apanhado das 

primeiras obras de alfabetização que surgiram na Europa entre os séculos XV e XVIII e que 

utilizavam, grosso modo, o método sintético, como a pioneira cartilha tcheca ABC de Hus. 

  As cartilhas da língua portuguesa também percorriam o chamado ‘caminho sintético’ de 

ensino. A primeira delas, a Cartinha de João de Barros (Fig. 8), foi publicada em 1540, junto 

com a gramática do mesmo autor. Cagliari (1998:22) defende que tanto o nome da obra, 

‘cartinha’, quanto a palavra ‘cartilha’, têm a ver com ‘carta’, no sentido de esquema, mapa de 

orientação. 
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Figura 8 – A Cartinha de João de Barros (1540) 

 
Fonte: Cagliari, 1998:23. 

 Outras inúmeras cartilhas famosas passaram a ser produzidas: o Metodo Castilho para o 

ensino rápido e aprazível do ler impresso, manuscrito, e numeração e do escrever: Obra tão 

própria para as escólas para uso das familias, de Antonio Feliciano de Castilho (Fig. 9), 

publicada em 1850; a Cartilha maternal ou arte de leitura, de João de Deus (Fig. 10), em 1870; e 

a Primeira leitura para crianças, de A. Joviano (Fig. 11), editada no final do século XIX. 

Figura 9 – Lição do ‘h’ minúsculo na cartilha de Castilho (1850) 

 
Fonte: Cagliari, 1998:24. 
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Figura 10 – Capa e 2ª Lição da Cartilha maternal de João de Deus (1870) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: http://www.mercadolivre.com.br (acesso em 16/06/2005) e Cagliari, 1998:24. 

 

Figura 11 – 3ª Lição da cartilha Primeira leitura para crianças de Joviano (fim do séc. XIX) 

 
Fonte: Cagliari, 1998:25. 
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 Após um minucioso estudo do papel desempenhado pelas cartilhas de alfabetização “na 

escola e na vida”, desde o seu surgimento aos dias atuais, Cagliari (1998:81) conclui que uma 

“análise mais cuidadosa mostra que esses livros têm em comum o fato de alfabetizarem através 

de palavras-chave e de sílabas geradoras, ou seja, aplicando o bá-bé-bi-bó-bu”. A única variação 

giraria em torno de como esse “produto” vem apresentado.7 

 Essa breve explanação tanto acerca das cartilhas de alfabetização, quanto acerca das 

cartilhas religiosas sugerem que esses gêneros tiveram uma ampla e influente importância na 

formação do gênero cartilha jurídica. Hoje em dia, as cartilhas educativas8 – entre elas, as 

jurídicas – constituem o que Gomes (2003:157) denomina de “gênero híbrido do discurso 

educacional, fundando-se então tanto na ideologia religiosa quanto na ideologia escolar”.  

 Como ‘herança’ das cartilhas de outrora, as atuais cartilhas educativas constroem uma 

determinada ‘representação de verdade’, “trazendo consigo uma certa credibilidade informativa 

com uma função normativa e reguladora de mostrar ao indivíduo como se deve agir diante das 

relações e ações sociais” (Gomes, 2003:157). Ou seja, para que consigam alcançar os seus 

propósitos – e, por extensão, os propósitos dos produtores do texto –, as pessoas devem seguir as 

normas e orientações estipuladas nas cartilhas, sem questioná-las.  

 O conhecimento é aqui ‘transmitido’ – tal qual nas cartilhas religiosas e alfabetizadoras – 

não de forma ativa ou interativa, nem servindo para reflexão e debate, e sim, de modo impositivo 

e incontestável. É o que Paulo Freire (1987) denomina de “concepção ‘bancária’ da educação 

como instrumento de opressão”. De acordo com o pedagogo pernambucano, nessa visão bancária, 

“o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam mais sábios aos que julgam nada saber. Doação que se 

funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da 

ignorância (...)” (Freire, 1987:58).  

                                                 
7 Foge aos limites e aos objetivos deste trabalho a análise detida acerca das cartilhas de alfabetização. Aqui este 
gênero só interessa na medida em que constitui uma das bases sociais nas quais surgiram as cartilhas jurídicas. Para 
uma abordagem mais profunda sobre as cartilhas escolares, leiam-se Cagliari (1998), Amâncio (2002), Rizzo (1998). 

8 O desenvolvimento de questões relativas à tipologia genérica do que este estudo denomina cartilhas educativas 
será realizado no segundo capítulo desta investigação. Por ora, é suficiente considerar que as cartilhas educativas 
aqui mencionadas foram agrupadas, grosso modo, em consonância com suas “semelhanças de família” – para usar a 
expressão cunhada pelo segundo Wittgenstein (1989). Em linhas gerais, adota-se a concepção de cartilhas educativas 
proposta por Mendonça (2004), como “cartilhas (...) destinadas a informar a população sobre direitos, deveres, 
formas de prevenção de doenças, acidentes, etc. Podem mesclar narrativas em quadrinhos e textos didáticos e/ou 
informativos e compõem parte do material de campanhas publicitárias institucionais.”  
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2. OS PANFLETOS POLÍTICOS 

 Além das cartilhas religiosas e escolares, outro gênero que exerceu uma influência 

fundamental na formação das CJs foi o panfleto político. Os primeiros panfletos surgiram na 

Europa moderna, no início do século XV, consistindo em publicações que tratavam de assuntos 

de opinião pública contemporânea e de notícias políticas, examinando várias questões sociais,  

jurídicas e religiosas. Os temas, segundo Brown (1971:19), eram tratados “sob um ponto de vista 

agudamente parcial”, criticando o governo e as autoridades eclesiásticas, e não raro eram 

severamente censurados pelo Estado. 

 De acordo com Briggs e Burke (2004), foi na Reforma Protestante da Alemanha, na década 

de 1520, que começam a ser produzidos panfletos em massa, visando alcançar um público mais 

amplo. Lutero escrevia em vernáculo – ao contrário de outros reformadores, como Erasmo, que 

usavam o latim – como estratégia para que a sua mensagem fosse compreendida pelo maior 

número possível de pessoas comuns.  

 Além disso, os escritos do reformador alemão estavam disponíveis em grande quantidade e 

a preços acessíveis: 4.000 cópias de seus primeiros panfletos An der christilichen Adel Deutscher 

Nation (“Aos nobres cristãos da nação germânica”) e Von der Freyheyt eyniß Christen menschen 

(“Da liberdade dos homens cristãos”), publicados em 1520 (Fig. 12), foram vendidas em poucos 

dias e o seu Pequeno catecismo, de 1529, vendeu mais de 100.000 exemplares.  

Figura 12 – Primeiros panfletos escritos por Lutero (1520) 

                    
Fonte: http://www.uni-muenster.de (acesso em 27/07/2005) 
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 As palavras impressas revelaram-se de enorme importância nesses movimentos de luta e 

contestação. Briggs e Burke (2004:85) chegam a afirmar que “a impressão gráfica converteu a 

Reforma em uma revolução permanente”. Semelhantemente à Alemanha da década de 1520, a 

França no final do século XVI também estava em plena ‘era dos panfletos’, produzindo mais de 

30 textos diferentes por ano entre 1559 e 1572, sobretudo com fortes ataques à rainha Catarina de 

Médici – o que levou o historiador Donald Kelley a declarar que em 1572 “nasce a moderna 

propaganda política” (citado por Briggs e Burke, 2004:94).  

 Outros países europeus também passaram a produzir um grande número de panfletos 

políticos. Ao longo da chamada ‘Guerra dos 80 anos’ (1568-1648), a Holanda publicou mais de 

7.000 panfletos, ainda hoje arquivados em suas bibliotecas. Da mesma forma, na Inglaterra, 

durante a primeira metade do século XVII, os diversos movimentos de protesto editaram vários 

panfletos questionando a monarquia inglesa, que passou a enfrentar uma grave crise de poder 

com o Parlamento, levando o país à guerra civil e culminando com o fim do Absolutismo e da 

censura sobre os impressos, exercida pela Companhia de Papéis até 1695.  

 Datam desse agitado período político as primeiras idéias que servirão de base ao 

Iluminismo e, por extensão, à Revolução Francesa. As propostas iluministas que caracterizaram o 

pensamento europeu do século XVIII, particularmente na França, fundamentavam-se na crença 

do poder da razão para solucionar os problemas sociais. Opunham-se à tradição – representada 

pela Monarquia e pela Igreja Católica – e lutavam por uma nova ordem sociopolítica, defendendo 

valores como a democracia e o liberalismo. A Revolução Francesa (1789-1799) foi sua principal 

expressão no campo político.  

 Com o propósito de despertar a consciência política e provocar o envolvimento do ‘povo’, 

incitando-o à causa revolucionária, os panfletos circulavam em massa, conclamando a urgência 

da construção de uma nova cultura política e de uma nova comunidade de cidadãos. Recorriam a 

uma “nova ‘retórica revolucionária’, apelando mais às paixões do que à razão e baseando-se na 

‘magia’ de palavras como liberté, fraternité, nation, patrie, peuple e citoyen” (Briggs e Burke, 

2004:106). Como veremos adiante, o uso dessas noções categoriais, que recorrem a cenários 

estereotipados idealizados e a valores considerados universais (‘justiça’, ‘igualdade’, ‘direitos 

humanos’, ‘cidadania’, etc.) consiste em um dos principais recursos de que lançam mão as atuais 

cartilhas jurídicas para a construção social da realidade. 
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 Ainda quanto ao uso da língua nesse período, os estudiosos observam que foi criada uma 

“nova linguagem para servir ao novo regime”, ocorrendo uma verdadeira revolução lingüística, 

uma vez que “a escrita mudou de mãos” (Briggs e Burke, 2004:107). Os inúmeros panfletos 

revolucionários que difundiam as ‘luzes’ da Enciclopédia para o ‘homem comum’ repudiavam a 

linguagem utilizada pelas classes de prestígio no Antigo Regime – rebuscada, repleta de 

afetações e tecnicismos desnecessários –, adaptando-a através do uso de palavras e de 

construções sintáticas mais próximas da linguagem cotidiana. E mais: foram produzidos cerca de 

600 impressos procurando ampliar o debate político para os iletrados, com a imagem formando 

uma peça-chave para a construção do sentido do panfleto (a Fig. 13 representa um dos ‘sans-

culotte’ atacando o rei). 

Figura 13 – Panfleto da Revolução Francesa (c. 1790) 

 
Fonte: “French Revolution Pamphlet Collection”, 

disponível em http://chaucer.library.emory.edu/frenchrevo/ (acesso em 26/07/2005) 

 
 É também nessa época que surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Aprovada pela Assembléia Constituinte francesa em 1789, esta Declaração serviu de prefácio 

para a Constituição de 1791, tratando dos princípios da nova ordem, dos direitos da nação e dos 

direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. Condenava os privilégios e os arbítrios, 
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fundando-se na aplicação mais ampla possível da liberdade, da igualdade e da separação dos 

poderes. Trata-se, no entanto, de uma obra de circunstância, redigida pela e para a burguesa, 

preocupada em manter o poder recém-adquirido longe das mãos de algum monarca absolutista. 

Condiciona a liberdade ao cumprimento das leis, criando assim a crença hoje já culturalmente 

institucionalizada de que só a ordem jurídico-legal é capaz de fornecer segurança e equilíbrio 

social, o que constitui um dos principais estereótipos normativos da contemporaneidade9:  

A liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudique a outrem; assim sendo, o 

exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros limites senão os que assegurem 

aos membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. Tais limites não podem ser 

determinados senão pela lei. (Art. 4° da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

26/08/1789.) 

 Conquistado pelos ideais iluministas da Revolução Francesa, o escritor e político inglês 

Thomas Paine produz o texto que viria a ser uma espécie de precursor remoto das cartilhas 

jurídicas atuais: o panfleto The Rights of Man (Os Direitos do Homem, ed. bras. 1989), publicado 

em duas partes, em 1791 e 1792 (a Fig. 14, na próxima página, mostra alguns trechos do início da 

obra original). A publicação consiste na primeira defesa ampla e documentada da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, e rebate as críticas à Revolução feitas por Edmund Burke, em 

seu livro Reflexões sobre a Revolução Francesa (de 1790).  

 Paine condena o ‘direito de posteridade’10, confrontando a monarquia e a hereditariedade, e 

defende valores jurídicos considerados inerentes à natureza humana, como ‘direitos do homem’ – 

outro recorrente estereótipo normativo. Paradoxalmente, a busca desses direitos, segundo o autor, 

não deve se centrar na história da humanidade – como fizera Burke –, mas deve transcendê-la até 

chegar ao momento da origem, quando o homem surgiu das mãos do Criador. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 A noção de ‘estereótipo normativo’ será desenvolvida no capítulo III. 

10 “Nunca existiu, nunca existirá e nunca poderá existir um Parlamento, ou uma classe de homens (...) com a posse 
do direito, ou o poder de obrigar e controlar a posteridade (...) nem nenhuma geração tem propriedade sobre gerações 
que a seguirão.” (Paine, 1989:34) 
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Figura 14 – Trechos da obra The Rights of Man de Thomas Paine (1791/1792) 

       
 

    
Fonte: http://www.earlyamerica.com (acesso em 29/07/2005) 



Capítulo I: A FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DAS CARTILHAS JURÍDICAS  

______________________________________________________________________________________________ 
  

 32 

 O Brasil do início do século XIX também passa a produzir uma série de panfletos e 

periódicos de cunho político. Neves (1999 e 2002) relaciona e analisa diversos impressos da 

época, que em geral refletiam os ideais iluministas e libertários da Revolução Francesa, bem 

como o embate entre os “corcundas” (absolutistas defensores do Antigo Regime) e os 

“constitucionais” (políticos liberais e intelectuais). Muitos deles discutiam questões legais e 

prestavam ‘aconselhamento’ jurídico aos leitores, de forma semelhante às CJs atuais.  

 Entre os periódicos que merecem destaque, é possível citar o Revérbero Constitucional 

Fluminense (Fig. 15), de 1821/1822, porta-voz de um liberalismo mais radical, que tinha como 

preocupação “fornecer ‘algumas idéias que dirijam e instruam o povo sobre a grande questão que 

hoje se agita e que se fez mais caro ao desejo dos Brasileiros’, que entendia como sendo uma 

constituição liberal” (Neves, 2002:51).  

Figura 15 – O periódico Revérbero Constitucional Fluminense (1821/1822) 

    
Fonte: Coleção ‘Primeiros Jornais’ da Biblioteca Nacional,  
disponível no site http://www.bn.br (acesso em 29/07/2005) 
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 Já o Papagaio (1822), de tendência mais moderada, propunha-se a “defender o direito do 

Brasil de aspirar ao ‘desejo inalienável de ser feliz’.” (Neves, 1999:44). Por seu turno, o 

conservador Semanário Cívico (1821) defendia a fidelidade às Cortes de Lisboa, pretendendo 

“instruir os cidadãos, recorrendo a uma das formas mais comuns da época: o catecismo político” 

(Neves, 2002:51-52). Além desses, títulos como o Constitucional, o Analisador Constitucional, o 

Espreitador Constitucional e o Diário Constitucional revelam a importância que a discussão de 

temas político-jurídicos – com as mais diversas orientações ideológico-partidárias – assumia na 

época. Consoante Lustosa (2000:25-26), “era a imprensa brasileira que nascia, comprometida 

com o processo revolucionário, no momento em que, de um dia para outro, deixávamos de nos 

considerar portugueses para nos assumirmos como brasileiros”. 

 Especificamente com relação aos panfletos – impressos ou mesmo manuscritos (Fig. 16) –, 

Neves (2002) destaca a importante função desempenhada pelos chamados ‘folhetos 

constitucionais’, como eficientes instrumentos de divulgação da nova cultura política.  

Figura 16 – Panfletos e folhetos políticos brasileiros (início do século XIX) 

        
Fonte: Coleções ‘Primeiros Jornais’ e ‘Obras Raras’ da Biblioteca Nacional,  

disponível no site http://www.bn.br (acesso em 31/07/2005) 

 Alguns desses folhetos, como a Constituição Explicada, o Constitucional Justificado e o 

Catecismo Constitucional (este organizado sob a forma de perguntas e respostas), buscavam 
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reunir e explicar o vocabulário político-jurídico liberal, pois acreditavam que os impressos em 

circulação haviam atribuído novos significados a todos os termos, sendo necessário reformular o 

dicionário para entender essa ‘nova linguagem’. 

 Outros panfletos, como o Diálogo entre o Corcunda Abatido e o Constitucional Exaltado, o 

Diálogo entre a Constituição e o Despotismo e o Alfaiate Constitucional, utilizavam diálogos em 

que as personagens (pessoas ou objetos personificados), acompanhadas ou não de ilustrações,  

representavam lados ou partidos políticos opostos e travavam um duelo de palavras.  

 Por fim, visando atingir um público mais amplo na divulgação de ensinamentos sobre a 

Constituição, outro grupo de folhetos – entre eles, A regeneração constitucional ou a guerra e 

disputa entre os Carcundas [sic] e Constitucionais – recorriam ao antigo costume de parodiar 

orações religiosas. Observe-se, por exemplo, o “Credo Constitucional”, que deveria ser recitado 

pelos ‘corcundas’ vencidos, em voz alta e clara, no Congresso Nacional: 

Creio no Rei, o Senhor d. João VI, no Congresso Nacional, criador da Constituição, no Senhor d. 

Pedro, Príncipe Leal, primogênito e herdeiro dos tronos, o qual foi concebido por obra e graça de 

seus Augustos Pais, nasceu de sua Augusta Mãe, a Rainha d. Carlota Joaquina, padeceu sob o 

poder dos ministros e validos; em 26 de fevereiro desceu ao Rocio para jurar a Constituição por 

si e seu Augusto Pai; em 22 de abril foi feito regente para premiar os bons, castigar os maus, e 

fazer justiça aos corcundas, panços e caranguejos. Creio no Congresso Nacional, em a Nação 

portuguesa, na comunicação dos sábios, na remissão dos abusos, na ressurreição da virtude e da 

justiça, na conservação da liberdade, segurança e propriedade e na felicidade da nação. Amém. 

(Citado por Neves, 2002:54) 

    Como veremos adiante, essas estratégias usadas pelos folhetos políticos – chamadas por 

Neves (2002) de “pedagogia do constitucionalismo” –, como o glossário de termos técnicos, a 

seqüência pergunta-resposta, a elaboração de narrações fictícias dialogadas, as ilustrações, bem 

como o uso do humor, revelam-se extremamente produtivas nas cartilhas jurídicas de hoje.  

 Uma análise mais detida acerca desses panfletos – antecessores das atuais CJs – permite 

concluir que seus produtores foram capazes de vislumbrar o poder da palavra na promoção de 

reformas, construindo estratégias discursivas eficazes para a divulgação dos ideais do liberalismo. 

Além disso, viabilizaram a fundação e a difusão das bases ideológicas responsáveis pela 

formação da nação. Entretanto, ao temerem a participação popular no destino do país, bem como  

qualquer mudança abrupta na organização social brasileira, optaram por não levar em conta os 
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inúmeros problemas que a ‘importação’ do liberalismo europeu acarretaria a uma colônia 

escravocrata recém-independente e de dimensões continentais. Por fim, assevera Neves (2002), 

acabou sendo implantada apenas um ‘simulacro’ dos ideais libertários defendidos. As decisões 

políticas continuaram restritas a uma pequena elite que passaria a dominar a estrutura de poder do 

Brasil Império. Ademais, noções como ‘cidadania’, ‘liberdade’ e ‘direitos humanos’ resultaram 

numa retórica vazia, remetendo a valores estereotipados, com pouca ou nenhuma aplicação 

concreta. 

 Esse cenário permanece relativamente inalterado no estágio seguinte da política brasileira, 

quando a Monarquia foi extinta por um golpe militar. A ditadura instaurada na República Velha 

(1889-1930) também se caracterizaria pela manutenção de uma sociedade hierarquizada e 

excludente. 

 

3. AS CARTILHAS A PARTIR DA ERA VARGAS 

 A partir da chamada Era Vargas11, é possível constatar uma significativa mudança no modo 

como os meios de comunicação de massa passam a ser manipulados para servir como principal 

instrumento de propaganda política. Rádio, cinema, livros e jornais veiculavam mensagens de 

cunho nacional-patriótico, enaltecendo e legitimando o governo, sobretudo através da imagem de 

seu chefe maior, Getúlio Vargas. Nesse contexto, começam a ser produzidas e amplamente 

divulgadas diversos tipos de cartilhas educativas – entre elas, as cartilhas jurídicas.  

 Na verdade, esse processo tem início nas transformações sociais e econômicas por que 

passava o Brasil no início do século XX. A freqüente instabilidade do sistema agro-exportador – 

que culminou com a ‘Crise do Café’ no final da década de 1920 – evidenciava o quão vulnerável 

se mostrava a economia brasileira, sempre sujeita a oscilações de fatos e/ou de políticas 

internacionais que afetavam o seu desenvolvimento (como a quebra da bolsa de valores de Nova 

Iorque, em 1929).  

                                                 
11 Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo governou a República brasileira. Primeiramente, no governo 
provisório (1930-1934), depois através de eleição indireta (1934-1937), em seguida pelo golpe do Estado Novo 
(1937-1945) e, finalmente, por eleição direta (1951-1954). Vargas assumiu o poder após comandar a Revolução de 
1930, derrubando o governo de Washington Luís. Os seus 15 anos de governo – sobretudo na fase ditatorial 
estadonovista – foram caracterizados pelo autoritarismo, nacionalismo e populismo, bem como pelo desrespeito às 
liberdades individuais e à democracia. Em 1939, criou o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão 
responsável pela censura e pela divulgação dos ideais políticos da ditadura nos meios de comunicação de massa.  
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 Paralelamente, passou-se a observar um representativo crescimento urbano-industrial, 

originando novas forças sociais e econômicas no país e demandando novas posturas do governo. 

Cada vez mais, acentuava-se a insatisfação com o modelo legitimador do sistema de dominação 

vigente e de dependência dos mercados internacionais. A emergente burguesia industrial ainda 

era marginalizada por uma política federal voltada para a produção e exportação do café, cujas 

decisões eram tomadas por oligarquias, famílias ou grupos políticos que se perpetuavam no poder 

(a ‘política dos governadores’ e a ‘política café-com-leite’).  

 Além disso, influenciada pelas correntes de vanguarda do pensamento europeu, surge uma 

nova geração de artistas e intelectuais que conclamava a ‘tomada de consciência’ da realidade 

brasileira. Em fevereiro de 1922, ocorre a Semana de Arte Moderna inaugurando o Modernismo 

brasileiro, movimento que defendia ideais antiliberais e nacionalistas, não raro descambando para 

o “nacionalismo utópico, exagerado, identificado com as correntes políticas de extrema direita” 

(Nicola, 1987:193).   

 Em substituição ao liberalismo, sustentava-se a centralização do poder político através de 

um Estado autoritário e intervencionista, que se propusesse a realizar os interesses apresentados 

como nacionais. Vargas surge estrategicamente nesse contexto, combatendo a dependência 

externa e a dominação oligárquica, e defendendo “a unidade nacional, a adequação da cultura e 

das instituições à realidade brasileira e a ampla utilização dos recursos nacionais para um 

desenvolvimento autodeterminado” (Garcia, 1982:56). 

 Várias foram as estratégias empregadas pela propaganda varguista para controlar a crise e 

neutralizar os conflitos e as forças sociais insurgentes, desmobilizando-as politicamente. 

Objetivava-se assegurar a consecução dos interesses das classes dominantes por meio da 

reprodução das relações de dominação estabelecidas socialmente. Para tanto, os esforços foram 

direcionados para a adesão das classes desprestigiadas, persuadindo-as de que a estruturação do 

Estado totalitário atendia aos seus próprios interesses e aos interesses ‘da nação’. Ao mesmo 

tempo, desqualificava-se o regime político anterior, alegando que dava margem à utilização dos 

sistemas partidários e eleitorais em favor apenas de determinados grupos de poder. 

 Dessa forma, começam a ser propagadas inúmeras mensagens de natureza patriótica, 

glorificando a nação e despertando na população o orgulho de sua nacionalidade. Criava-se uma 

imagem homogeneizada e massificada do povo brasileiro, caracterizando-o como ‘ordeiro’, 



Capítulo I: A FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DAS CARTILHAS JURÍDICAS  

______________________________________________________________________________________________ 
  

 37 

‘tolerante’ ou ‘de índole tradicionalmente pacífica’. A organização política e jurídica do Estado 

passou a ser representada como a única capaz de garantir a ‘segurança’, a ‘justiça’, a ‘paz social’ 

e a preservação dos ‘direitos humanos’, operando através um ‘governo neutro’, acima de 

interesses particulares e da influência das elites. Assim, tal como nos panfletos políticos, valores 

estereotipados e cristalizados socialmente eram invocados como um poderoso mecanismo de 

persuasão – algo que perdura nas cartilhas jurídicas atuais.   

 Outra característica recorrente nessas propagandas era a simplificação das mensagens. 

Devido à precariedade do ensino e ao elevado grau de analfabetismo, era necessário reduzir ao 

máximo a complexidade das relações econômicas, políticas, jurídicas e ideológicas, para que o 

brasileiro comum compreendesse e assimilasse as novas idéias. Consoante Garcia (1982:73), “as 

idéias a serem propagadas deveriam ser bastante simplificadas e repetidas para despertarem a 

atenção, serem entendidas e memorizadas”. Na cartilha Quem foi que disse? Quem foi que fez?, 

que trata das frases e dos feitos históricos brasileiros, chega-se a afirmar:  

[Essas palavras] não são dirigidas aos eruditos, nem aos sabedores de história, mas ao homem 

do povo, ao trabalhador, ao menino pobre, que não pode comprar livros, ao soldado e ao 

marinheiro que, por defenderem a Pátria, nos momentos de perigo, e garantirem a paz para os 

trabalhadores, devem saber quem foram os grandes homens do Brasil, que todos nós devemos 

amar com a mesma força, o mesmo ardor e o mesmo entusiasmo com que todos eles a 

amaram. (Citado por Garcia, 1982:81) 

 Vargas era apresentado, por um lado, como dotado de qualidades excepcionais, um líder 

político sábio e atuante; por outro, como o ‘pai dos pobres’, ‘defensor dos humildes’, 

personificando e realizando os interesses do povo. Um de seus motes mais recorrentes era: 

“Acabaram-se os intermediários entre o Governo e o Povo” (citado por Garcia, 1982:88). Essa 

imagem estrategicamente dicotômica de simultaneamente superior e acessível pode ser 

observada, por exemplo, em dois momentos: em uma das páginas da cartilha Getúlio Vargas 

para crianças (Fig. 17), de 1941, um desenho da face do presidente é inserida no centro do 

desenho da bandeira brasileira, que possui os contornos do mapa do Brasil; já a partir do título da 

cartilha Comemorações do Estado Nacional na voz das classes e na palavra do chefe: 1937-1942 

(Fig. 18), de 1942, Vargas coloca lado a lado a sua ‘palavra’ e a ‘voz do povo’, como se 

formassem um só coro uníssono. 
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Figura 17 – Trechos da cartilha Getúlio Vargas para crianças (1941) 

   
Fonte: Acervo da Fundação Getúlio Vargas, disponível em http://www.fgv.br (acesso em 02/08/2005) 

Figura 18 – Comemorações do Estado Nacional na voz das classes e na palavra do chefe (1942) 

 
Fonte: Acervo da Fundação Getúlio Vargas, disponível em http://www.fgv.br (acesso em 02/08/2005) 

 Outra estratégia para firmar a imagem de acessível e popular era demonstrar uma incomum 

simpatia – bem diferente dos líderes políticos anteriores – evitando o ar solene e assumindo um 

“sorriso franco, aberto, às vezes gargalhada ‘espontânea’, [que] enfraquecia qualquer barreira que 

se pudesse antepor entre ele e a massa” (Garcia, 1982:91). O jornalista paulista Orígenes Lessa 



Capítulo I: A FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DAS CARTILHAS JURÍDICAS  

______________________________________________________________________________________________ 
  

 39 

(1973:67) chegou a afirmar: “o sorriso do Presidente distingue-o de todos os ditadores da época”. 

Isso fica evidenciado, por exemplo, na capa da cartilha Getúlio Vargas, o amigo das crianças 

(Fig. 19), de 1940, em que o político parece sorrir largamente para uma alegre criança. Como 

veremos adiante, a estratégia de usar imagens e desenhos de pessoas felizes e sorridentes, em que 

tudo parece tranqüilo e harmônico, é outra estratégia bastante utilizada pelas CJs de hoje. 

Figura 19 – A cartilha Getúlio Vargas, o amigo das crianças (1940) 

 
 Fonte: Acervo da Fundação Getúlio Vargas, disponível em http://www.fgv.br (acesso em 02/08/2005) 

 Aliás, a manipulação conjunta do texto verbal e não-verbal revelou-se um dos grandes 

instrumentos persuasivos nas cartilhas varguistas. Os produtores desses textos demonstravam um 

elevado controle sobre a argumentatividade visual das cartilhas, ‘orquestrando’ palavra e imagem 

de forma bem-sucedida. Observe-se, por exemplo, a cartilha A juventude no Estado Novo (Fig. 

20), publicada em cerca de 1940: 
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Figura 20 – Trechos da cartilha A juventude no Estado Novo (c. 1940) 

     

     

Fonte: Acervo da Fundação Getúlio Vargas, disponível em http://www.fgv.br (acesso em 02/08/2005) 

 Nesta cartilha, as imagens retratam o cotidiano das pessoas – escola, família, trabalho –, 

através de desenhos de traços clássicos, com cores sóbrias e equilibradas, construindo uma 

realidade harmônica e homogeneizada em que a ordem é respeitada e não há conflitos. Vargas 

aparece tanto sorrindo ao lado de crianças (‘homem do povo’), quanto trabalhando em seu 

gabinete (‘presidente sério e trabalhador’). Acompanhando as figuras, há sempre uma mensagem 

com o propósito de exortar os leitores ao cumprimento dos deveres morais e cívicos, como 

evidenciam os textos reproduzidos na Fig. 20a:  
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 Figura 20a – Detalhe de alguns textos integrantes da cartilha A juventude no Estado Novo (c. 1940) 

          

 

               
Fonte: Acervo da Fundação Getúlio Vargas, disponível em http://www.fgv.br (acesso em 02/08/2005) 
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 Finalmente, com a publicação, em 1940, de A Constituição de 10 de novembro explicada 

ao povo (Fig. 21), de Antônio Figueira de Almeida, através do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) do governo Vargas, têm início a produção, a circulação e o consumo do gênero 

cartilha jurídica de forma sistemática. A estratégia retórica então utilizada mantém-se bastante 

freqüente nas CJs atuais: consiste na citação de trechos da lei (no caso, da Constituição), seguidos 

de uma ‘tradução’, isto é, de uma explicação em uma linguagem supostamente mais simples.  

Figura 21 – A Constituição de 10 de novembro explicada ao povo (1940)  

   
Fonte: Almeida (1940:2 e 4) 

 Como nas demais cartilhas varguistas, a obra é repleta de clichês patrióticos e jurídico-

políticos, procurando ofuscar o caráter repressor, totalitarista e intervencionista da Constituição 

de 193712: “República é o governo do povo pelo povo e para o povo.”; “Bandeira, hino, escudo e 

                                                 
12 Entre as determinações dessa Constituição outorgada estavam, por exemplo, o fortalecimento do Poder Executivo 
(considerado “órgão supremo do Estado”), a extinção do cargo de vice-presidente (o presidente é a “autoridade 
suprema do país”), a intervenção federal nos estados-membros, a imposição da censura prévia, a extinção dos 
partidos políticos, a criação da polícia-política, a extinção dos símbolos estaduais e municipais, a conseqüente 
obrigatoriedade dos símbolos nacionais, a autoridade suprema do Estado sobre o cidadão (institui a pena de morte e o 
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armas nacionais são símbolos, representações artísticas da própria Nação. Sua finalidade é a de 

elevar o coração e o espírito para a contemplação das coisas da Pátria. A medida fortalece os 

laços da união nacional – congregando os cidadãos num mesmo culto e num mesmo amor 

patriótico.”; “Enquanto aquela [a Constituição de 1891] permitia uma autonomia quase irrestrita, 

esta [a Constituição de 1937] estabelece uma autonomia por assim dizer relativa. E isso, como 

adiante veremos, é providência altamente benéfica.” (Almeida, 1940:11-12) (Figs. 22 e 23). 

Figura 22 – Trechos de A Constituição de 10 de novembro explicada ao povo (Almeida, 1940)  

      
Fonte: Almeida (1940:11) 

                                                                                                                                                              
estado de emergência, que permite o presidente suspender imunidades parlamentares, invadir domicílios, prender e 
exilar opositores), entre outras. 
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Figura 23 – Trechos de A Constituição de 10 de novembro explicada ao povo (Almeida, 1940)  

 

Fonte: Almeida (1940:4; 12-13) 
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 A partir daí, as cartilhas jurídicas passam ser incorporadas ao dia-a-dia dos brasileiros,  

constituindo um poderoso “instrumento de tutelamento” (Gomes, 2003) de quem as produz. 

Nesse sentido, as CJs instruem o cidadão leigo, traduzindo-lhe a terminologia legislativa e 

mostrando-lhe seus direitos e deveres, com o propósito de orientá-lo sobre como deve proceder 

diante de determinadas situações em seu cotidiano, sempre respeitando a ordem jurídica 

estabelecida.  

 Para tanto, as cartilhas jurídicas recorrem a inúmeras estratégias para compor seus textos, 

muitas delas já mencionadas ao longo do capítulo: resumo e/ou explicação de partes da lei, 

seqüência pergunta-resposta, narrativas com diálogos, etc., não raro acompanhadas de recursos 

visuais: histórias em quadrinhos, desenhos e caricaturas, gráficos, layout colorido, formatação 

tipográfica especial, etc.  

 Assim, após termos percorrido neste capítulo a trajetória sócio-histórica dos gêneros 

discursivos que formaram a base social das CJs, discutiremos mais detalhadamente, no próximo 

capítulo, as questões acima levantadas: como se caracteriza o gênero cartilha jurídica, quais são 

seus propósitos comunicativos e que estratégias textuais verbais e não-verbais são usadas para 

tais fins. 
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CAPÍTULO II 

CARTILHAS JURÍDICAS: UMA LEITURA MULTIMODAL DO GÊNERO 

 

 Este capítulo objetiva analisar mais detidamente o gênero discursivo cartilha jurídica (CJ), 

conferindo especial atenção aos seus aspectos multimodais. A primeira parte se dedica a discutir 

a multimodalidade discursiva, com o propósito de observar como os diversos modos de 

representação que participam da composição de um texto contribuem para o processamento da 

leitura e para a construção de sentidos (Kress e Van Leeuwen, 2001; Jewitt e Kress, 2003). 

Admite-se aqui que todos os textos são construtos multimodais, dos quais a escrita é apenas um 

dos modos de representação da informação (Kress e Van Leeuwen, 1996; Dionisio, 2004). Em 

seguida, este estudo desenvolve algumas questões relevantes acerca da caracterização de ‘gênero 

discursivo’. Parte-se da noção de gênero como frames para a ação social, constituindo uma 

atividade discursiva socialmente estabilizada, através da qual os sujeitos agem, interagem, 

inserem-se na sociedade e exercem variados tipos de controle social (Bazerman, 1997, 2005; 

Marcuschi, 2003, 2005; Fairclough, 2001; Miller, 1994; Bakhtin, 2004).  

 A segunda parte do capítulo se detém especificamente em atentar como se dá a organização 

retórico-visual das CJs, tendo por fim compreender de que modo se processa a interação entre o 

verbal e o pictórico nesse gênero. Assim, o enfoque se volta para a relação entre a 

informatividade visual das cartilhas e os seus propósitos comunicativos, refletindo-se sobre as 

formas composicionais assumidas e de que maneira estas contribuem para a construção dos 

sentidos. Procurando tornar mais sistemática a exposição, optou-se por dispor as CJs em duas 

macrocategorias de análise, em consonância com tais formas composicionais e/ou estratégias 

retórico-visuais mais recorrentes. 

 No primeiro grupo, estão reunidas as CJs quadrinizadas, que exploram diversos recursos 

imagéticos próprios das histórias em quadrinhos. Já no segundo, encontram-se as cartilhas com 

resumo da lei, quer apresentado de forma direta ao leitor através dos pontos principais da norma 

jurídica, quer através de tópicos ‘auto-respondidos’, em que o produtor do texto simula prestar 

um aconselhamento ao seu interlocutor.  
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1. AS CARTILHAS JURÍDICAS: MULTIMODALIDADE E GÊNERO 

 Nas últimas três ou quatro décadas, o mundo ocidental vem testemunhando uma 

significativa mudança nas formas de produzir e ler os textos que circulam socialmente. Até há 

pouco tempo, os modos de representação comunicacional dos textos verbais (fala e escrita) e não-

verbais (imagens, sons, gestos, etc.) eram tratados de maneira isolada e estanque, consoante suas 

especificidades. Essas fronteiras, no entanto, tornam-se cada vez mais tênues.  

 Ilustrações, fotos, gráficos e diagramas, aliados a recursos de composição e impressão, 

como tipo de papel, cor, diagramação da página, formato das letras, etc., vêm sendo 

sistematicamente conjugados aos gêneros discursivos escritos. Segundo Dionisio (2005:159), 

“imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais integrada”. Para 

Lemke (2002), as representações verbais e visuais coevoluíram histórica e culturalmente, para se 

complementarem mutuamente, coordenando-se entre si. Com isso, os textos passam a ser 

percebidos como construtos multimodais, dos quais a escrita é apenas um dos modos de 

representação das mensagens13 (Kress e Van Leeuwen, 1996, 2001; Jewitt e Kress, 2003). 

 A necessidade desse ‘novo olhar’14 sobre o texto é premente, sobretudo se for observada a 

multígena produção textual veiculada pelos meios de comunicação de massa. Nos jornais 

impressos e revistas, por exemplo, é possível notar a constante interação entre a escrita e um 

número variado de modos semióticos, exercendo uma função retórica na construção de sentidos. 

  Nesse verdadeiro “hibridismo semiótico” (The New London Group, 2000), o 

processamento textual das informações só pode se dar com a leitura integrada do texto verbal e 

do material visual – fotografias, infográficos, desenhos, símbolos e ícones, além do emprego de 

diversas cores e da elevada informatividade visual do layout. Caso contrário, a leitura lacunosa 

poderá afetar significativamente a compreensão da unidade global do texto. Além disso, uma vez 

que os sentidos produzidos pelas diversas semioses que compõem o texto multimodal não são 
                                                 
13 Analogamente, nos gêneros discursivos orais, a análise da fala não pode mais prescindir dos gestos, entonações, 
expressões faciais, etc., presentes em quaisquer trocas verbais. 
14 Na realidade, a análise sistemática das relações entre os textos verbal e pictórico não é tão recente assim. Já na 
década de 1960, Barthes (1993 [1965]) discute como texto e imagem podem interagir. O autor distingue duas 
possibilidades: a) o texto verbal complementa o sentido da imagem, ou vice-versa, como no caso dos balões nas 
histórias em quadrinhos; b) o texto verbal elabora a imagem, ou vice-versa, como no caso em que uma legenda 
interpreta uma foto ou uma pintura. Em outro momento, Barthes (2004 [1978]:39) chega a afirmar que “toda imagem 
é, de certo modo, uma narrativa”. O avanço implementado pelos novos estudos consiste na constatação de que todos 
os textos são multimodais e que as diversas formas de representação da mensagem só podem ser analisadas de forma 
integrada (cf. Kress e Van Leeuwen, 2001; Dionisio, 2004, 2005). 
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independentes entre si, pode-se constatar, conforme afirma Braga (2004), que “em produções 

multimodais as possibilidades de construção de sentido se ampliam”, o que vem a explicar a 

“multiplicidade de leituras” desses textos. 

 Dentro dessa perspectiva, a análise lingüística tradicional também tem que ser repensada, 

pois, como afirmam Kress e Van Leeuwen (1996:8), “descrever uma ‘língua’ é descrever o que 

as pessoas fazem com as palavras, as imagens ou a música”. Também no entendimento de 

Fairclough (2001:23), “é muito apropriado estender a noção de discurso a outras formas 

simbólicas, tais como imagens visuais e textos que são combinações de palavras e imagens”. Ou 

seja, nos atuais estudos lingüísticos, é imprescindível uma revisão (e ampliação) do conceito de 

‘discurso’, para que não deixem de ser abarcados todos os elementos semióticos das práticas 

sociais. 

  É por isso que, para Chouliaraki e Fairclough (1999:38), o termo ‘discurso’ deve incluir a 

linguagem (escrita e falada, em combinação com outras semioses), a comunicação não-verbal 

(expressões faciais, movimentos corporais, gesticulação, etc.) e as imagens visuais (por exemplo, 

fotografias e filmes). Saliente-se, no entanto, que há até pouco tempo, esse aspecto fundamental 

da produção de sentidos no texto estava sendo subestimado ou simplesmente vilipendiado pelos 

estudiosos. Kress, Leite-García e Van Leeuwen (2000:375) asseveram que “a análise do discurso 

se concentrou em textos lingüisticamente realizados”, valorizando a linguagem verbal nas 

modalidades oral e escrita, em detrimento de outros modos semióticos. Para esses autores, 

a língua escrita está cada vez menos no centro e é menos importante como meio de 

comunicação [...], produtores de textos fazem uso cada vez mais de uma gama de modos de 

representação e comunicação que coexistem dentro de um dado texto. [...] É impossível 

interpretar textos prestando atenção somente na língua escrita, pois um texto multimodal deve 

ser lido em conjunção com todos os outros modos semióticos desse texto. (Kress, Leite-García 

e Van Leeuwen, 2000:374) 

 Lemke (2002) enfatiza que faz parte da experiência do leitor integrar de modo significativo 

textos verbais e visuais, bem como orientar a leitura por uma série de recursos visuais, utilizados 

de forma funcional no processo de disponibilização da informação em textos impressos. Entre 

esses recursos, o pesquisador inclui, por exemplo, a justaposição de páginas, os quadros 

destacados em cores diferentes, as relações graficamente indicadas, como legendas, textos 

explicativos, manchetes, etc. Lemke (2002:305) ainda argúi que nas semioses multimodais os 
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leitores constroem um sentido “inter-intermodal, por meio da integração das contribuições que o 

significado (...) de cada uma das modalidades contribuintes traz para a rede ou para o conjunto 

total de significados”. 

  Ressalte-se ainda que a emergência de textos multimodais na sociedade contemporânea 

passou a exigir do leitor um número cada vez maior de operações cognitivas para a compreensão 

do que está sendo lido.  Nos dias de hoje, a inserção de um indivíduo nas práticas sociais de 

leitura e escrita supera a simples aquisição da “tecnologia do ler e do escrever” (para usar a 

expressão de Soares, 2001). Antes, o letramento – ou os letramentos, como prefere Dionisio 

(2005) – deve abranger os diferentes tipos de representação do conhecimento, tornando o sujeito 

apto a “atribuir sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser 

capaz de produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes de linguagem” (Dionisio, 

2005:159).   

  No domínio discursivo jurídico brasileiro, esse fenômeno vem aos poucos sendo também 

observado, embora as ocorrências ainda sejam tímidas e muito pontuais. De um lado, as 

instituições jurídicas, com o intuito de perpetuação da ordem existente, utilizam a hermética 

linguagem legal como mecanismo de manutenção da hegemonia e das relações de dominação e 

desigualdade discursivas (Fairclough, 2001; Mozdzenski, 2004). Do outro lado, algumas 

iniciativas isoladas, tanto de entidades públicas quanto privadas, propondo tornar a lei mais 

acessível ao cidadão comum, procuram transformar o ‘monótono’ texto legal em um gênero mais 

atraente, moderno e, em princípio, descomplicado. Surgem assim as cartilhas jurídicas (CJs), da 

confluência de três outros gêneros, já abordados no capítulo anterior: a) as cartilhas religiosas e 

escolares; b) os panfletos políticos e, em particular, os panfletos revolucionários iluministas; e   

c) as cartilhas educativas político-jurídicas publicadas a partir da Era Vargas.  

 Como é possível observar nas imagens de muitos dos exemplares de cartilhas e panfletos 

reproduzidos no capítulo anterior, já nesses gêneros embrionários das CJs, percebe-se a 

importância das imagens para a construção de sentidos do texto. De modo semelhante, com o 

propósito de traduzir o juridiquês para a linguagem comum, as cartilhas jurídicas recorrem a 

inúmeras estratégias multimodais de interação texto-imagem.  
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 As Figs. 24 e 25 a seguir representam um registro patente dessa situação. A Fig. 24 consiste 

na reprodução de uma parte do Código Civil brasileiro (Lei Federal n.° 10.406, de 10/01/2002), 

no título que trata do inventário e da partilha no direito das sucessões. A Fig. 25 (na próxima 

página), por seu turno, mostra o trecho da cartilha Ao Encontro da Lei (Netto, 2003), na parte em 

que também trata das sucessões.  

 De uma forma geral, ambas retratam o mesmo assunto: descrevem como o sistema legal 

brasileiro regulamenta a transmissão de herança. A Fig. 24, no entanto, possui pouca 

informatividade visual: o Código Civil segue estratégias retóricas bastante cristalizadas no meio 

jurídico (lei dividida por títulos, artigos, parágrafos, alíneas, etc.). Já a Fig. 25 explora vários 

recursos multimodais (desenhos, diagrama, sinais musicais, layout dinâmico e colorido, etc.), 

além de utilizar não só um registro menos formal de linguagem, mas também diversas estratégias 

retóricas (personagens dialogando como nas histórias em quadrinhos, trecho de letras de músicas, 

narrativas ficcionais que ilustram casos de aplicação da lei, etc.), com o propósito de tornar a 

norma compreensível aos não-iniciados. 

Figura 24 – Trecho do Código Civil brasileiro (Lei n.° 10.406/02) 
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Figura 25 – Trecho da cartilha Ao Encontro da Lei 

 

Fonte: Netto, 2003:26-27. 
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 Dessa forma, fica claro por que uma leitura multimodal do gênero CJ15 – ou de qualquer 

outro gênero discursivo – não pode se restringir simplesmente à análise lingüística convencional, 

nem à catalogação de suas estruturas estáveis.  

 Aliás, vale ressaltar que os gêneros não são meros entes formais, mas “frames para a ação 

social” (Bazerman, 1997:19), ou ainda “entidades sociodiscursivas e formas de ação social 

incontornáveis em qualquer situação comunicativa” (Marcuschi, 2003:19). Note-se que, em uma 

perspectiva sociodiscursiva, sociocognitiva, sócio-retórica e/ou enunciativa, os gêneros se 

definem sobretudo pelo seu propósito comunicativo, e não por suas propriedades formais. Afinal, 

conforme observa Bazerman (2005:31), restringir a noção de gênero a um conjunto de traços 

textuais é ignorar não só o papel dos indivíduos na construção dos sentidos, mas também as 

diferenças de compreensão entre os falantes, o uso criativo para atender a novas demandas 

comunicativas e a própria mudança na maneira como o gênero é percebido ao longo do tempo.  

 Os estudos do Círculo de Bakhtin já atentavam para esse aspecto dinâmico e não-formal 

dos gêneros. Medvedev (1928 apud Faraco, 2003:115), por exemplo, criticava os formalistas por 

definirem gênero como “um certo conjunto específico e constante de dispositivos com uma 

dominante definida”16. Para os membros do Círculo, os formalistas foram incapazes de perceber 

o significado real do gênero, pois este só pode ser apreendido se correlacionado às diversas 

esferas da atividade e comunicação humanas, em situações concretas de interação, dentro de 

determinado domínio social: “apenas se pode falar de tipos específicos de realização de gêneros 

da linguagem cotidiana onde existam formas de intercâmbio comunicativo cotidiano” 

(Voloshinov, 1993 [1930]:248).  

 Assim, apesar de os gêneros mais estabilizados serem ‘reconhecidos’ por seus aspectos 

lingüístico-textuais, não é a forma em si que ‘cria’ e define o gênero; antes, os gêneros consistem 

em modos sociais de agir e de dizer. Construídos sócio-historicamente, os gêneros ‘regulam’ e 

organizam a interação, constituindo-se como forças ‘normativas’ para a produção e compreensão 

dos enunciados. Nesse sentido, para Bakhtin (2004 [1929]:279), os gêneros são “tipos 
                                                 
15 A análise mais detalhada desse aspecto, isto é, da argumentatividade/informatividade visual das CJs será realizada 
no item 2 deste capítulo. 
16 A noção de dominante definida foi apresentada por Roman Jakobson, em um famoso artigo intitulado “A 
dominante” (Questions de poétique, 1973, citado por Ferrara, 2004:33). Segundo o lingüista, todo texto é organizado 
a partir de uma dominante, o que lhe confere coesão estrutural e hierarquiza os demais constituintes, a partir de sua 
própria influência sobre eles. A dominante é um “índice”, tal como todos os demais elementos do texto; mas é ela 
quem “governa, determina e transforma” os outros. 
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relativamente estáveis de enunciados” – enunciados estes “de natureza histórica, sócio-

interacional, ideológica e lingüística” (Marcuschi, 2005:17), que refletem as condições 

específicas e as finalidades de cada uma das esferas da atividade humana. E mais: os gêneros 

estão sempre se atualizando, em um movimento contínuo entre o dado e o criado: “o gênero é e 

não é ao mesmo tempo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo” (Bakhtin, 1997 [1929]:106).  

 Essa abordagem bakhtiana influenciou os pressupostos da teoria de gênero como ação 

social tal como compreendida pelas chamadas abordagens sócio-retóricas. Nessa perspectiva, 

Miller (1994:24) defende que uma definição teoricamente consistente de gênero deve estar 

centrada não na substância ou na forma do discurso, mas na ação em que ele é usado para atuar. 

De fato, funciona como resposta a situações retóricas recorrentes, definidas socialmente, podendo 

ser “tipificadas” a partir de analogias e semelhanças relevantes. Os gêneros constituem, então, 

“ações retóricas recorrentes” ou “artefatos culturais”, e não meras formas similares das quais os 

falantes ‘lançariam mão’ mecanicamente nos eventos comunicativos. Para a autora, 

“compreender os gêneros socialmente pode nos ajudar a explicar como encontramos, 

interpretamos, reagimos a e criamos certos textos” (Miller, 1994a [1984]:151).  

 Também adotando posicionamento semelhante, Bazerman (1994) enfatiza a importância da 

observação das regularidades nas propriedades das situações recorrentes (“rotinas sociais do dia-

a-dia”), que dão origem a recorrências na forma e no conteúdo do ato de comunicação entre os 

usuários: “um gênero existe apenas na medida em que seus usuários o reconhecem e o 

distinguem” (Bazerman, 1994:81). Segundo o estudioso, a noção de gênero está ligada a uma 

“tipificação” sociocognitiva dos enunciados que apresentam certos traços regulares comuns, os 

quais se constituíram historicamente nas atividades humanas, em determinadas circunstâncias, 

viabilizando a interação entre os falantes: “As formas de comunicação reconhecíveis e auto-

reforçadoras emergem como gêneros. [...] A tipificação dá uma certa forma e significado às 

circunstâncias e direciona os tipos de ação que acontecerão” (Bazerman, 2005:29). O autor 

descarta, contudo, a validade de tentar estabelecer taxionomias e classificações rígidas dos 

gêneros, sem o risco de incorrer em um formalismo reducionista (Bazerman, 1994). 

 Marcuschi (2005:18) concorda com essa postura: “as teorias de gênero que privilegiam a 

forma ou a estrutura estão hoje em crise, tendo-se em vista que o gênero é essencialmente flexível 

e variável”. E mais: “hoje, a tendência é observar os gêneros pelo seu lado dinâmico, processual, 
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social, interativo, cognitivo, evitando a classificação e a postura estrutural” (Marcuschi, 2005:18). 

Kress (2004) chega a pôr em xeque a necessidade de nomear os gêneros, uma vez que é 

impossível alcançar uma taxionomia consensual e duradoura. De acordo com o pesquisador, os 

gêneros são normalmente mistos – isto é, há uma tendência à “hibridização” ou “mesclagem” de 

gêneros (Kress, 2003:89-90) – e seus “rótulos” contemplam exclusivamente um de seus múltiplos 

aspectos. Desse modo, o que realmente importa é compreender “a natureza genérica do texto”, 

isto é, como se dá a produção de sentidos (Kress, 2004:51-52). Esse fenômeno também é 

constatado por Fix (1997 apud Marcuschi, 2003:31), ao analisar a “intertextualidade 

intergêneros”, ou seja, a mescla de gêneros em que um gênero assume a função de outro – o que 

Marcuschi (2003) denomina  “intergeneracidade”. 

 Nas cartilhas jurídicas, essa hibridização intergenérica e multimodal é notória e bastante 

produtiva, como é possível perceber através das diversas formas organizacionais assumidas. Essa 

heterogeneidade pode ser observada já a partir da própria atribuição de um nome ao gênero: 

grande parte das CJs autodenomina-se indistinta e alternadamente cartilha, manual, guia, 

livrinho, orientações, etc. As estratégias retóricas e discursivas também variam bastante de 

exemplar para exemplar. Algumas cartilhas seguem o esquema pergunta-resposta, outras 

apresentam diretamente o resumo ou os principais pontos da lei. Muitas adotam ainda recursos 

visuais diversos, como gráficos, tabelas, diagramas, etc. E há também o freqüente uso de histórias 

em quadrinhos, cartuns ou outros elementos pictóricos. Não raro, duas ou mais dessas estratégias 

ocorrem simultaneamente, como veremos nos exemplos adiante. 

  Apesar das suas inúmeras possibilidades de materialização, as CJs podem ser 

compreendidas como participantes da constelação discursiva cartilhas educativas17, definidas por 

Mendonça (2004:1.278) como “cartilhas (...) destinadas a informar a população sobre direitos, 

deveres, formas de prevenção de doenças, acidentes, etc. Podem mesclar narrativas em 

quadrinhos e textos didáticos e/ou informativos e compõem parte do material de campanhas 

                                                 
17 Uma vez que as cartilhas educativas e, mais precisamente, as CJs apresentam empiricamente diversas 
‘configurações’ (cartilhas sob a ‘forma’ de história em quadrinhos, de entrevista, de resumo da lei, etc.), assume-se 
que a teoria da constelação é a que melhor abarca essa diversidade. Em linhas gerais, a teoria da constelação de 
Steger (1974 apud Marcuschi, 2000:96) designa uma relação de eventos com nomes específicos que agrupam mais 
de uma forma desses eventos. A constelação é, assim, uma designação que não singulariza nem identifica indivíduos, 
e sim classes. Mas também é possível observar designações de eventos que podem amiúde ser tomadas como 
gêneros. Assim, dentro da tipologia genérica do que este estudo denomina cartilhas educativas, foram reunidos, 
grosso modo, diversos tipos de manuais didáticos e guias instrucionais, consoante suas “semelhanças de família”, 
para usar a expressão cunhada pelo segundo Wittgenstein (1989). 
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publicitárias institucionais.” Partindo da proposta elaborada primeiramente por Swales (1990) e 

posteriormente aperfeiçoada por Bhatia (1993), Gomes (2003:158-159) distingue quatro 

características pertinentes ao gênero cartilha: 

1. O propósito comunicativo condutor deste evento é explicar, ensinar e instruir àqueles que se 

interessam ou são atingidos por ações e práticas sociais desconhecidas e até mesmo 

inacessíveis. 

2. O gênero cartilha é um instrumento sócio-político porque procura descrever e informar 

certas questões aos indivíduos, como meio de torná-los cidadãos conscientes de suas ações e 

das ações dos outros. O indivíduo se inteira dos fatos que o cercam para que possa 

reivindicar ou aprovar seus direitos. 

3. As cartilhas exercem funções tutoriais pois instruem e ordenam como os indivíduos devem 

proceder e agir diante de determinadas questões. 

4. Enfim, o fato é que as cartilhas não servem apenas aos propósitos comunicativos de 

informar e ensinar, mas principalmente ao de instruir, ordenar e recomendar através de 

orientações precisas e reguladoras 

 Esse último aspecto das cartilhas pode ser relacionado à noção de gênero como “sistemas 

de coerção social”, proposta por Marcuschi (2003a), a partir das reflexões de Fairclough (2001). 

Para Marcuschi (2003a:2), “os gêneros são atividades discursivas socialmente estabilizadas que 

se prestam aos mais variados tipos de controle social e até mesmo ao exercício de poder. Numa 

formulação sucinta, eu diria que os gêneros textuais são a nossa forma de inserção, ação e 

controle social”.  

 Dessa forma, se as atividades comunicativas forem consideradas formas de organização da 

sociedade e condicionantes de boa parte das ações praticadas, como ressalta Marcuschi (2003a), 

percebe-se que essas ações são resultantes dos valores que constituem os gêneros, sendo estes 

responsáveis para a realização das atividades comunicativas. Assim, as cartilhas educativas (de 

uma forma geral) não podem ser concebidas como meros guias neutros para a realização das 

atividades sociocomunicativas. Antes, encontram-se fortemente imbuídas por um propósito 

coercitivo da prática lingüística e social. Diante desse quadro, Marcuschi (2003a:13) propõe que 

“pode-se transformar os gêneros de instrumentos retóricos em instrumentos políticos na ação 

social. Pois os gêneros não são apenas artefatos ou objetos discursivos, mas também práticas 

sociais”.  
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 Em particular, as cartilhas jurídicas possuem como princípio motivacional18 tornar 

acessível a compreensão das leis aos cidadãos leigos, através da retextualização das normas 

jurídicas para textos que utilizem uma linguagem mais próxima do dia-a-dia dos usuários e 

sejam, em geral, visualmente mais informativos. Vale ressaltar que, mesmo realizando uma 

espécie de ‘didatização’ dos textos normativos, as CJs não apenas mantêm, como também 

reforçam os propósitos originais das leis, estabelecendo padrões de conduta impostos pelo 

Estado, com a ameaça de sanções organizadas, e garantindo assim a manutenção da ordem social 

institucionalizada.  

 Para alcançar esse fim, os produtores das CJs realizam um verdadeiro processo de 

‘desconstrução’ da linguagem jurídica, através de inúmeros recursos multimodais e estratégias 

retóricas que buscam enriquecer a informatividade visual dos textos, tornando-os mais agradáveis 

de serem lidos e supostamente mais fáceis de serem compreendidos. É sobre esses mecanismos 

discursivos que trataremos a seguir. 

 

2. A INFORMATIVIDADE VISUAL NAS CARTILHAS JURÍDICAS 

 A disposição espacial do texto numa página constitui um dos primeiros recursos acessados 

pelo leitor na construção de sentidos. De acordo com Wysocki (2004:123), essa apresentação 

visual normalmente fornece a quem lê uma percepção imediata do seu gênero. Ou, como afirma 

Dionisio (2005:167), o “layout auxilia na identificação do gênero, e dependendo da familiaridade 

do leitor com o suporte textual, o leitor poderá também reconhecê-lo”. A modalidade escrita, em 

particular, exige um determinado arranjo textual e tipográfico, que fornece pistas visuais relativas 

à organização verbal do texto, contribuindo para o processamento da leitura.  

 Segundo Bernhardt (2004), os textos encontram-se dispostos num continuum cujos 

extremos são formados, de um lado, por textos visualmente pouco informativos e, do outro, por 

textos que revelam um elevado grau de informação através de certos indícios visuais, como 

espaços em branco, ilustrações (fotos, gravuras, desenhos, etc.), variações da formatação da letra 
                                                 
18 Miller (1994:26) propõe princípios de organização, responsáveis pela distinção de métodos de classificar 
discursos: o princípio estrutural produz classes baseadas nas similaridades formais; o princípio motivacional produz 
classes baseadas nas similaridades pragmáticas; o princípio arquetípico produz classes baseadas em similaridades 
substantivas (i.e., conteúdos); e o princípio ‘de facto’ aparentemente produz uma classificação assistemática. 
Marcuschi (2004) afirma que os princípios motivacionais – mencionados nesta investigação – talvez sejam os mais 
interessantes, por serem os que indicam propósitos.   
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(tamanho da fonte, cor, estilo, etc.) e símbolos não alfabéticos (sinais gráficos, marcadores e 

numeração). Essa noção pode ser representada conforme o Gráf. 2 abaixo. 

Gráfico 2 - Contínuo da informatividade visual dos textos 

 

 Bernhardt (2004) reconhece ainda que o parágrafo, o adentramento, as margens, as iniciais 

maiúsculas e a pontuação também fornecem alguma informação ao leitor. Mas, segundo o 

estudioso, tal informação é extremamente limitada, uma vez que aqui as pistas referentes à 

organização e às relações lógicas encontram-se “enterradas no interior do texto” (Bernhardt, 

2004:94. Grifou-se).  

 De especial interesse para esta investigação é a noção de organização retórico-visual dos 

textos escritos, proposta por Bernhardt (2004). Partindo do contínuo “textos visualmente menos 

informativos – textos visualmente mais informativos”, o autor elenca uma série de estratégias 

observadas com base no controle retórico exercido.  

 Assim, num texto com pouca informatividade visual como a lei, por exemplo, esse controle 

é exercido através de estratégias retóricas estáveis ou mesmo fixas, e – no caso específico das 

normas jurídicas – já institucionalizadas (vide, e.g., o trecho do Código Civil brasileiro já 

mostrado anteriormente, novamente reproduzido na próxima página, na Fig. 26). Nesse sentido, o 

Manual de Redação da Presidência da República (Brasil, 2002a) regulamenta “a forma e a 

estrutura” de todos os atos normativos (leis, decretos, portarias, etc.), discriminando como devem 

ser divididos (epígrafe, ementa, preâmbulo, etc.), sistematizados (artigos, parágrafos, incisos, 

alíneas), organizados (livros, títulos, capítulos) e redigidos (“A redação oficial deve caracterizar-

se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e 

uniformidade”, cf. Brasil, 2002a:4).  
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Figura 26 – Trecho do Código Civil brasileiro (Lei n.° 10.406/02) 

 

 Já os textos visualmente informativos, como os exemplares das CJs analisadas a seguir, 

levam em consideração diversos fatores como o público-alvo (suas expectativas, conhecimentos 

prévios, familiaridade ou não com certas práticas de letramento, orientação ideológica, etc.), as 

diversas possibilidades de processamento da leitura, a funcionalidade do conteúdo apresentado e 

do modo como é apresentado, o uso de imagens como mecanismo de organização, 

complementação, ilustração, etc. das idéias transmitidas, entre vários outros elementos. Com isso, 

objetiva-se criar um texto atraente e harmonioso, capaz de veicular eficazmente informações 

sobre a organização textual ao leitor, por meio de indícios visíveis.  

 No estudo das cartilhas jurídicas a seguir, serão utilizados os modelos de análise propostos 

por Wysocki (2004) e por Bernhardt (2004). Em linhas gerais, Wysocki (2004:137-140) sugere 

uma série de questões a serem respondidas para auxiliar na compreensão do papel desempenhado 

pelos elementos textuais verbais e não-verbais que compõem o texto, seguindo três passos 

básicos: nomear os elementos visuais do texto; nomear as relações entre esses elementos; e 

considerar como tais elementos e suas relações interagem com diferentes públicos, contextos e 
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argumentos. Já a proposta de Bernhardt (2004:104) acerca da organização visual dos textos 

escritos pode ser resumida conforme a seguinte Tabela 1. 

Tabela 1 - Organização visual dos textos escritos 

ESTRATÉGIAS DE 
CONTROLE RETÓRICO 

TEXTOS VISUALMENTE 
INFORMATIVOS 

TEXTOS VISUALMENTE  
NÃO INFORMATIVOS 

Gestalt visual 

• Diferentes texturas na superfície do 
texto podem oferecer diversas 
possibilidades estéticas; 

• O formato do texto pode atrair ou 
afastar o leitor; 

• As ‘leis de equilíbrio’ são cumpridas: 
os componentes do texto (escrita e 
imagem) estão harmonicamente 
balanceados. 

• Superfícies homogêneas reduzem as 
possibilidades de veicular informação; 

• Os textos possuem formatos 
semelhantes, visualmente constituídos 
por um ‘bloco indistinto’ de linhas 
impressas; 

• A aparência pouco atraente do texto 
pressupõe leitores cooperativos.   

Desenvolvimento 

• Localizado: o texto é divido em seções 
que adotam diferentes estratégias de 
exposição e desenvolvimento das 
informações; 

• O desenvolvimento do texto capta a 
atenção do leitor. 

• Progressivo: cada seção do texto 
dispõe de elementos que orientam o 
leitor para a seção seguinte; 

• O desenvolvimento do texto é 
construído para que a leitura avance 
progressivamente, através de 
estratégias de antecipação e 
recapitulação. 

Distribuição 

• Icônica: espaçamentos e títulos 
evidenciam de forma clara como o 
texto está dividido espacialmente; 

• O leitor possui maior domínio sobre o 
processamento da leitura: ele pode 
pular as seções que não lhe interessam, 
lendo o texto seletivamente, de modo 
não-linear, e acessando facilmente as 
informações que julgar relevantes. 

• Integrada: os adentramentos dos 
parágrafos podem proporcionar uma 
noção espacial sobre as fronteiras de 
cada seção. Contudo, muitas dessas 
seções podem conter mais de um 
parágrafo, o que deixa a distribuição 
visual do texto pouco precisa; 

• A ausência de marcas explícitas obriga 
uma leitura linear do texto para 
identificar suas divisões.  

Ênfase 

• A ênfase é controlada através de 
realces no layout; no tamanho, na fonte 
e no estilo das letras; nos 
espaçamentos; e nos títulos.  

• A ênfase é controlada por recursos 
sintático-semânticos, como o uso de 
intensificadores, marcadores e 
conectivos, bem como o 
posicionamento da informação no 
início ou no final do enunciado. 

Relações de subordinação 

• As relações hierárquicas de 
subordinação são marcadas no texto 
através do tamanho das letras; de 
títulos e subtítulos; e de adentramento 
dos parágrafos. 

• As relações de subordinação são 
controladas sintática e semanticamente 
por meio da seqüência linear de 
enunciados e parágrafos. 

Relações de coordenação 

• Essas relações são assinaladas através 
de listagens, estruturas paralelas, 
marcadores e numeração, e diversos 
recursos gráficos. 

• Essas relações são controladas sintática 
e semanticamente por meio dos 
mecanismos de coesão, da justaposição 
e de paralelismo. 

Relações de ligação e  
de transição  

• Os links são controlados visualmente. • Os links são controlados por conectivos 
entre enunciados e parágrafos. 

Padronização do enunciado 

• Os enunciados variam quanto ao estilo 
e às estruturas sintáticas, podendo usar 
o esquema pergunta-resposta, 
imperativos, formas fragmentadas e 
frases isoladas. 

• Os enunciados são formados por 
sentenças sintaticamente completas, 
com pouca variação de estilo e registro. 

Fonte: Bernhardt, 2004:104 (adaptado). 
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 Com o propósito de tornar mais sistemático o estudo a seguir, as CJs encontram-se 

agrupadas em duas macrocategorias de análise, consoante suas formas composicionais e/ou 

estratégias retórico-visuais mais produtivas ou evidentes: as cartilhas jurídicas em quadrinhos e 

as cartilhas jurídicas com resumo da lei. 

 

2.1. CARTILHAS JURÍDICAS EM QUADRINHOS 

 Uma das configurações mais recorrentes entre as CJs diz respeito ao uso de histórias em 

quadrinhos (HQs) na ‘tradução’ do texto legal. Como assinala Mendonça (2003:202), “as HQs 

podem ter uma função didática, sendo utilizadas para dar instruções e para persuadir, em 

campanhas educativas”. Nessas HQs educativas, as ‘vozes da lei’ – isto é, dos grupos de poder 

que têm seus interesses assegurados pelas normas jurídicas e pelo sistema legislativo como um 

todo – são apresentadas em uma versão da fala cotidiana, ainda que simulada e parcialmente 

irreal19. Esses grupos poderosos, mesmo que nem sempre explicitamente ‘corporificados’ nas 

narrativas, são representados como se falassem na linguagem dos próprios leitores, forjando uma 

relação simétrica entre os interlocutores e tornando mais fácil a adoção das idéias propostas.  

 Sobre o assunto, Fairclough (2001:144) afirma que “traduzir a linguagem de documentos 

oficiais escritos em uma versão da fala popular é uma instância de uma tradução mais geral da 

linguagem pública – seja ela escrita ou falada – na linguagem privada”. Para o autor, essa 

mudança lingüística é parte de um fenômeno maior: a rearticulação da relação entre o domínio 

público dos eventos políticos, jurídicos, econômicos, etc., e o domínio privado ou do “mundo da 

vida” (no sentido de Habermas, 1989). Ou seja, “as pessoas e os eventos no domínio público 

passaram a ser representados em termos privados” (Fairclough, 2001:144). 

 Tem-se, dessa maneira, o que Fairclough (2001:166) denomina de “configuração estilística 

contraditória”. De um lado, o estilo é do modo falado e conversacional; do outro, as diferenças 

                                                 
19 Essa noção de diferentes vozes sociais que dialogam, habitando e construindo o discurso, o qual é a todo momento 
atravessado pelo alheio, fundamenta-se no pressuposto teórico bakhtiniano do dialogismo e da polifonia. Isto é, “o 
discurso de outrem na linguagem de outrem” cria um “fundo dialógico” (Bakhtin, 1993:127;156). Ainda segundo 
Bakhtin (1992:405-406), a “palavra do outro” se transforma, dialogicamente, para tornar-se “palavra pessoal-alheia” 
com ajuda de outras “palavras do outro”, e depois, “palavra pessoal”, monologizada na consciência. Já em Authier-
Revuz (1990, 1998) o princípio da heterogeneidade enunciativa parte da idéia de que a própria linguagem é 
heterogênea em sua constituição. Para a autora, a heterogeneidade se relaciona com o interdiscurso – o exterior 
constitutivo que dá condições para a construção de qualquer discurso, num processo de reelaboração ininterrupta que 
comporta a historicidade inscrita tanto na linguagem quanto nos processos discursivos. 
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sociais hierárquicas e a formalidade escrita das instituições jurídicas estabelecem posições de 

sujeito assimétricas. Essa ‘tensão de vozes’ é algo muitas vezes evidente nas CJs, uma vez que a 

sua função autodeclarada é explicar didaticamente o texto legal, mas, ao mesmo tempo, direciona 

o leitor à aceitação passiva dos seus direitos e deveres estritamente nos termos impostos pela lei.  

 Observe-se agora a Fig. 27 na próxima página. A figura apresenta um trecho da Cartilha da 

Justiça em Quadrinhos (Associação dos Magistrados Brasileiros, 1999), referente às duas 

primeiras páginas da história “Nossos Direitos”. A obra faz parte de uma série de três cartilhas 

protagonizadas pelo personagem chamado Brasilzinho, tendo sido publicadas pela Associação 

dos Magistrados Brasileiros e pelo Tribunal de Justiça do Paraná, e distribuídas gratuitamente ao 

público infanto-juvenil.  

 Na coleção, Brasilzinho, “o menino Brasil”, é um garoto com cabelos amarelos e verdes, 

trajando roupas nas cores da bandeira brasileira. Seus amigos habituais são três crianças: uma 

menina negra, uma menina índia e um menino branco, numa alusão às três raças que 

tradicionalmente são associadas à composição da nação. A história da vida de Brasilzinho é 

contada numa publicação à parte (Vaz, 2004), em que o autor dá ao personagem ares mitológicos 

nacionalistas. O menino nasce na época da colonização do Brasil, fruto do amor de uma índia e 

um português. Depois se une aos “elementais seres da natureza” simbolizados por quatro crianças 

“de outra dimensão”, desenhadas em cada uma das cores da bandeira brasileira, que o levam para 

o futuro e lhe encarregam da missão de “falar à criançada” sobre os direitos e deveres do povo. 

    A história contada na Fig. 27 desenrola-se em dois planos. Em primeiro plano, Brasilzinho 

e seus amigos discutem que muitos direitos não são respeitados, porque nem sempre “o povão” 

os conhece. O cenário é lúdico, com o sol sorrindo, todos tomando sorvete e um cachorro 

amarelo de rabo e orelhas verdes a correr alegremente. As cores abundantes e o traço 

arredondado dos personagens remetem diretamente aos desenhos de Maurício de Sousa e a sua 

Turma da Mônica, o que facilita a familiaridade do leitor jovem com o universo retratado.  
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Figura 27 – Cartilha da Justiça em Quadrinhos 

 
Fonte: Associação dos Magistrados Brasileiros, 1999:24-25. 
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 Essa aparente harmonia é quebrada com as narrativas paralelas em segundo plano. Aqui, 

são mostradas algumas situações em que a lei foi desrespeitada. Observe-se nesse sentido a Fig. 

27a. Graficamente, é possível perceber a primeira dessas situações desarmônicas já pela 

irregularidade do requadro20 esquerdo, contrapondo-se com os demais requadros regulares do 

resto da história. Nesse quadrinho, uma família é despejada por não pagar o aluguel, levando um 

‘pé na bunda’.  

 Já no quadrinho seguinte (Fig. 27a, à direita), com a situação harmônica restaurada, a 

moldura volta a ter linhas retas. Um personagem com feição séria, vestido em trajes sóbrios – 

provavelmente, um representante da justiça ou um advogado – entrega um documento 

aparentemente oficial ao proprietário desonesto, que o recebe com um ‘sorriso amarelo’. Através 

de suas expressões faciais, vê-se que a família sente-se ‘vingada’, ainda que sentindo as dores do 

‘pé na bunda’, simbolizadas pelas estrelas nas costas dos personagens. E na legenda superior, a 

mensagem: “Muitas vezes o ‘povão’ nem sabe que seus direitos existem”. 

Figura 27a – Cartilha da Justiça em Quadrinhos (detalhe) 

 
Fonte: Associação dos Magistrados Brasileiros, 1999:24. 

                                                 
20 Os requadros são, na verdade, as ‘molduras’ dos quadrinhos e facilitam, entre outras coisas, a percepção do tempo 
e do espaço na história. O ato de emoldurar a ação permite também estabelecer a posição do leitor em relação à cena 
e indica a duração do evento. Tem-se a sensação de que, movendo-se os olhos pelo espaço do quadrinho, também o 
tempo se move. Dessa forma, são preenchidas as ‘lacunas’ ou ‘calhas’ que existem entre os quadrinhos, através de 
inferências, pressuposições, recuperação do implícito e percepção dos efeitos de sentido (Rama et al., 2004).   
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 A outra situação desarmônica retratada em segundo plano na história “Nossos Direitos” 

acontece em um banco. Conforme se vê na Fig. 27b, um cliente desrespeita uma funcionária, 

gritando-lhe com o punho fechado em riste: “Lugar de mulher é na cozinha!”. 

Figura 27b – Cartilha da Justiça em Quadrinhos (detalhe) 

 
Fonte: Associação dos Magistrados Brasileiros, 1999:25. 

 Graficamente, a desarmonia é simbolizada com o balão21 do cliente desenhado 

irregularmente, sob a forma de nuvem e não de elipse como os demais, indicando que o 

personagem está gritando. A funcionária não parece se abalar e, com a expressão facial indicando 

indiferença ou desdém, debocha: “Isso já era, querido!”. No último quadrinho, a Constituição 

assume a forma de uma personagem animada, lançando um olhar sério de censura ao cliente 

machista, batendo pé e balançando o dedo indicador em negativa à fala preconceituosa do 

indivíduo, além de soltar-lhe um “Tsc! Tsc!” onomatopéico de repreensão22. A bancária 

                                                 
21 Os balões surgem com o objetivo de captar e tornar visível um elemento etéreo: o som. Ademais, freqüentemente 
os balões também realçam a natureza e a emoção da fala a partir do formato de suas linhas, acrescentando 
significado à narrativa. Assim, por exemplo, balão de contorno liso indica a ‘realidade’ das falas pronunciadas; balão 
de contorno em linhas interrompidas indica falas sussurradas; balão de contorno em ziguezague indica grito ou 
mensagem proveniente de um aparelho (rádio, TV); etc. Além disso, os caracteres no interior dos balões também têm 
função expressiva, como a espessura do traço das letras e os sinais de pontuação isolados (exclamação, interrogação, 
etc.). E às vezes até símbolos dispostos fora dos balões produzem sentido (Rama et al., 2004). Este, aliás, é o caso 
das estrelas amarelas ‘saindo’ das costas dos personagens da Fig. 27a, representando dor. 
22 As onomatopéias constituem mais um esforço para captar a ‘essência’ do som. São símbolos que substituem o som 
‘real’ nas tirinhas e que tentam passar visualmente o tipo de barulho representado (Rama et al., 2004). 
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arremata: “Agora somos todos iguais! A Constituição é a nossa garantia!”. Juntam-se à cena 

diversas mulheres com vestimentas e acessórios que sugerem suas profissões: engenheira (com 

capacete), telefonista (com fone de ouvido), empresária (com maleta executiva) e médica (com 

uniforme hospitalar e o símbolo da cruz vermelha). 

 Os quadrinhos acima deixam clara uma visão estereotipada das leis e do direito. Neles, o 

sistema jurídico-legislativo sempre protege os mais fracos, as minorias e os injustiçados. Os 

representantes da lei (homem vestido de preto, na Fig. 27a, e a Constituição, na Fig. 27b) 

carregam uma expressão séria e autoritária, e são invariavelmente bastiões da justiça e da 

igualdade de direitos. Os que são desrespeitados nunca deixam de contar com o amparo legal e, 

após resolvido o conflito, mostram-se felizes e satisfeitos. E um mundo perfeito e harmônico – 

onde todos parecem exultantes, as diferentes raças convivem sem problemas, as pessoas recebem 

um salário justo e até passarinhos azuis e rosas dançam em júbilo – torna-se possível, quando a 

Constituição é ouvida (Fig. 27c).  

Figura 27c – Cartilha da Justiça em Quadrinhos (detalhe) 

 
Fonte: Associação dos Magistrados Brasileiros, 1999:25. 

 Além disso, a ‘tensão de vozes’ anteriormente referida – ou o que Fairclough (2001:166) 

chama de “configuração estilística contraditória” – também é percebida nessa cartilha. As ‘vozes 

da lei’ (manifestadas verbalmente ou representadas através de outros elementos multimodais, 
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como gestos, sons e expressões faciais) mostram-se impositivas e austeras, não passíveis de 

contestação. Mesmo quando ‘sorriem’ (Fig. 27c), isto é, quando aparentam menos formalidade, 

reforçam o poder da norma jurídica institucionalizada, citando quase na íntegra trechos da 

Constituição brasileira. Concomitantemente, as vozes do ‘mundo da vida’ convivem nesse 

universo, através das falas informais dos demais personagens, que usam termos coloquiais como 

“povão” (Fig. 27a), clichês como “lugar de mulher é na cozinha” (Fig. 27b) e expressões de 

sarcasmo ou ironia como “isso já era, querido” (Fig. 27b).  

 Os fenômenos descritos acima também foram percebidos em diversas cartilhas jurídicas 

que estiveram sob análise. Devido às restrições de espaço de uma investigação deste porte, serão 

destacados a seguir apenas os aspectos mais relevantes de alguns dos exemplares estudados. 

 A cartilha Jovem Cidadão (Senado Federal, 2003), produzida pela Secretaria Especial de 

Editoração e Publicações do Senado Federal, e destinada ao público infantil, com distribuição 

gratuita, também recorre a várias estratégias semelhantes às utilizadas na Cartilha da Justiça em 

Quadrinhos. Já em sua capa (Fig. 28, na próxima página), é possível perceber a Constituição 

mais uma vez ‘corporificada’ sob a forma de um alegre livrinho, novamente ambientado em um 

cenário lúdico: o sol sorridente, a Constituição segurando um picolé, a estrada com pedras 

coloridas que conduz o olhar do leitor diretamente ao banco da florida praça onde está sentada a 

protagonista da narrativa, etc.  

 Em seu interior (Fig. 29, na página 68), a cartilha apresenta os três Poderes através de outro 

recurso semiótico: a fotografia. Esse elemento confere ‘seriedade’ e ‘veracidade’ à explicação das 

legendas, contrabalançando o estilo infantil dos desenhos. A criança (à direita da Fig. 29) – de 

costas para o leitor e, portanto, olhando na mesma direção de quem está lendo a cartilha – parece 

absorta com a ‘aula’. Nas fotos, são exibidas imagens dos edifícios oficiais em Brasília onde cada 

um dos Poderes exerce sua função constitucional: o Palácio do Congresso Nacional (Poder 

Legislativo), o Palácio do Planalto (Poder Executivo), etc. 
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Figura 28 – Capa da cartilha Jovem Cidadão 

   
Fonte: Senado Federal, 2003:1.  
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Figura 29 – A cartilha Jovem Cidadão 

 

Fonte: Senado Federal, 2003:8-9.  
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 A ‘tensão de vozes’ é aqui também percebida nas legendas dos quadrinhos. O uso da 

primeira pessoa do plural (nós) é um recurso usado para simular uma simetria discursiva de 

poderes entre os interlocutores, com o propósito de conquistar a adesão do leitor: “Quando 

votamos, damos poderes para que algumas pessoas cuidem do Brasil” (p. 8). Já a ‘voz da lei’ 

pode ser observada na definição das funções dos Poderes por meio de “modalidades categóricas” 

ou “objetivas” (no sentido usado por Fairclough, 2001), isto é, o ponto de vista do produtor da 

cartilha é projetado como universal e indiscutível, contribuindo para o controle e a reprodução 

social: “Poder Executivo. Quem exerce esse poder é o Presidente da República. Ele é o Chefe de 

Governo e de Estado que, junto com os seus Ministros e Secretários, governa o País. Os Estados 

são administrados pelos Governadores, e os Municípios, pelos Prefeitos” (p. 9). Nesse caso, tal 

como assevera Fairclough (2001:200), o “uso da modalidade objetiva freqüentemente implica 

alguma forma de poder”. 

 Por seu turno, a cartilha Uma Estória sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Pernambuco, 1998) possui como diferencial os traços das ilustrações, realizadas numa estética 

naïf, de forma espontânea, rústica e popularesca, sem o ‘requinte’ profissional presente nas 

anteriores (Figs. 30 e 31, nas próximas páginas). A simplicidade do traçado e das cores remete 

aos desenhos produzidos por crianças e adolescentes, que, não por acaso, constituem o público-

alvo da publicação distribuída pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, em Pernambuco. 

 Nessa publicação, o cenário parece bem menos fantasioso do que nas duas cartilhas antes 

analisadas, e o local onde a narrativa inicia é especificado: “Nossa estória acontece numa reunião 

Comunitária de um bairro chamado Córrego do Escorrego” (p. 5). Novamente, o uso do pronome 

na primeira pessoa do plural (“nossa”), bem como a atribuição de um nome popular ao bairro 

procuram promover a identificação do leitor com o que está sendo retratado. Em contrapartida, a 

‘voz da lei’ é assumida pelo “Sr. Gegê”, integrante mais idoso da Comunidade – e, logo, 

supostamente mais ‘experiente’ e mais ‘sábio’. É ele quem vai orientar os outros membros da 

reunião quanto às suas dúvidas. Na Fig. 30a (na página 71), por exemplo, o Sr. Gegê palestra 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. As vozes ‘da lei’ e ‘do mundo da vida’ parecem 

aqui imbricar entre si, pois, ao mesmo tempo em que o personagem cita o texto legal, intercala-o 

com expressões informais, como “livrinho” (isto é, o Estatuto) e “ficarem de maior”.  

 



Capítulo II: CARTILHAS JURÍDICAS: UMA LEITURA MULTIMODAL DO GÊNERO   
______________________________________________________________________________________________                                        

 

 70 

Figura 30 – A cartilha Uma Estória sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

     
Fonte: Pernambuco, 1998:6.  
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Figura 30a – A cartilha Uma Estória sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (detalhe) 

 
Fonte: Pernambuco, 1998:6.  

 Em outro momento (Figs. 31 e 31b, nas próximas páginas), Élio, o menino de camiseta 

amarela acima, que também estava presente na reunião comunitária, mostra que ‘aprendeu a 

lição’ e assume o papel de porta-voz da norma jurídica, não deixando de usar termos coloquiais: 

“Pessoal, no livrinho fala que criança não pode ser humilhada! Se uma criança faz qualquer erro, 

o certo é comunicar ao Conselho Tutelar ou ao Juiz e o adolescente poderá pagar...”.   
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Figura 31 – A cartilha Uma Estória sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

  
Fonte: Pernambuco, 1998:14.  
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Figura 31b – A cartilha Uma Estória sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (detalhe) 

             
Fonte: Pernambuco, 1998:6;14.  

 

 Além das histórias em quadrinhos, outra estratégia bastante freqüente nas cartilhas jurídicas 

é a retextualização da lei através do resumo do texto normativo exposto de forma direta ou por 

meio da seqüência pergunta-resposta. Esse será o foco da análise a seguir. 

 

2.2. CARTILHAS JURÍDICAS COM RESUMO DA LEI 

 Entre as transformações por que passa o texto legal em seu processo de ‘didatização’ nas 

cartilhas jurídicas, o resumo da lei é sem dúvida um dos mais produtivos. Além disso, o modo 

como esses resumos são expostos ao leitor também se revela bastante variado, normalmente 

adotando mais de uma estratégia retórico-visual em sua apresentação23. Essa elevada 

variabilidade é explicada por Fairclough (2001), ao discorrer sobre as ‘cadeias intertextuais’ que 

se estabelecem entre os textos. 

                                                 
23 Como a ênfase neste capítulo incide sobre a investigação dos aspectos multimodais das CJs, foram incluídos nesta 
análise apenas os exemplares que apresentam mais de um elemento semiótico integrado (texto e imagem, por 
exemplo). Deixe-se claro, no entanto, que ao longo das pesquisas foram encontradas diversas cartilhas com resumos 
da lei (de forma direta ou através da estratégia pergunta-resposta) que usavam basicamente a escrita em seus textos. 
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 Nas palavras do estudioso, “os diferentes tipos de texto variam radicalmente quanto ao tipo 

de redes de distribuição e cadeias intertextuais em que eles entram, e, portanto, quanto aos tipos 

de transformação que eles sofrem” (Fairclough, 2001:167). Ainda segundo o autor, essas 

transformações podem envolver formas de intertextualidade manifesta, como a representação 

explícita do discurso inicial, mas também podem ter um caráter mais difuso.  

 Bazerman (2004), por sua vez, distingue diversos ‘níveis de intertextualidade’ observáveis, 

tais como textos que se apóiam em outros como forma de lhes conferir legibilidade, textos que se 

referem a outros com os quais concordam ou dos quais discordam, textos que se baseiam em 

crenças e idéias que circulam socialmente, etc. Para reconhecer como operam esses fenômenos, o 

pesquisador elenca uma série de técnicas de representação da intertextualidade, que vai da mais 

explícita (citação direta e indireta) à menos marcada (uso da linguagem e de formas que parecem 

‘ecoar’ certos modos de comunicação, tipos de documentos, etc.). Por fim, Bazerman (2004:94) 

afirma que o mais importante no estudo da intertextualidade não é reconhecer que outros textos 

são mencionados, e sim como estão sendo usados, com que propósitos e como os produtores se 

posicionam ante o texto citado. 

 De maneira semelhante às CJs quadrinizadas examinadas no item 2.1, também aqui as 

‘cadeias intertextuais’ estabelecidas são caracterizadas pela transformação da lei em uma 

linguagem mais coloquial, próxima à conversação: “A mudança, em resumo, é de um documento 

oficial para a fala popular” (Fairclough, 2001:143), mas, ao mesmo tempo, podem ser 

constatados momentos em que “as traduções para a fala popular coexistem com citações diretas 

do documento” (Fairclough, 2001:147).  

 Esse ‘hibridismo discursivo’ é típico dos valores culturais da sociedade contemporânea. Por 

um lado, valoriza-se a informalidade, a espontaneidade. De início, os produtores das cartilhas se 

posicionam de acordo com o ethos24 do ‘mundo da vida’, aconselhando os leitores quanto a seus 

direitos e deveres, explicando-lhes o difícil texto normativo na linguagem ‘deles’ e respondendo 

suas dúvidas. Por outro lado, é imprescindível que a voz do ‘conselheiro’ seja dotada de algum 

tipo de legitimidade ou autoridade sobre o assunto, o que lhe é assegurado por ser ele o suposto 

                                                 
24 A noção de ethos se refere à construção da identidade social dos participantes da interação. De acordo com Barthes 
(1966 apud Maingueneau: 2001:98), “São traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importa 
sua sinceridade) para causar boa impressão: são os ares que assume ao se apresentar. [...] O orador enuncia uma 
informação, e ao mesmo tempo diz: eu sou isto, eu não sou aquilo” (grifos no original).  
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detentor dos conhecimentos técnico-legislativos inacessíveis aos cidadãos comuns. O produtor 

das CJs assume assim a posição em consonância com o ethos científico ou, mais precisamente, 

jurídico-dogmático. Ademais, apesar da aparente informalidade das cartilhas, só o fato de estarem 

circulando através de um texto escrito já lhes confere um diferencial: “o texto escrito possui, 

mesmo quando o denega, um tom que dá autoridade ao que é dito” (Maingueneau, 2001:98). 

 Além disso, as CJs que apresentam o resumo da lei de forma direta – isto é, sem simular um 

diálogo com o leitor, como nas cartilhas com tópicos auto-respondidos – freqüentemente lançam 

mão de imagens para ilustrar, reforçar ou complementar o texto verbal. Não raro também são 

acrescidos toques de humor aos desenhos. A idéia é tornar o texto mais agradável de ser lido ou 

mesmo ajudar a fixação do conteúdo legal através de elementos imagéticos. Assim, entre os 

vários motivos para a utilização de recursos visuais em textos não-ficcionais, destacam-se a 

legibilidade que a presença de imagens pode proporcionar à visualização do texto; a economia de 

informação em relação aos textos verbais escritos; e a sensação de modernidade não percebida 

em textos que usam apenas a modalidade escrita (cf. Baetens, 2003 apud Dionisio, 2004:9). 

 O Manual de Conduta do Preso (Ferreira e Mesquita Neto, 2004) revela-se um ótimo 

exemplo de como as imagens são trabalhadas conjuntamente com o resumo da lei. Essa cartilha – 

ao contrário das demais CJs vistas até agora, que possuem distribuição gratuita – foi publicada 

por uma editora privada, para comercialização em livrarias, e vendida em média por R$ 20,0025. 

Apesar disso, contraditoriamente, a obra discrimina em sua apresentação quem são os seus 

potenciais leitores: “Temos um público alvo imediato: todos que estão privados de liberdade em 

qualquer dos regimes prisionais” (p. XIV). Seu objetivo declarado é “antes de tudo, o de 

conscientizar o preso e a quem trabalha na administração penitenciária da necessidade de 

conhecimento dos aspectos legais que envolvem a relação entre o presidiário e o Estado” (p. 

XIII-XIV). E mais: “gostaríamos que [o Manual] fosse entendido como um pequeno livro de 

instruções, de fácil manuseio, sobre o modo de agir do preso, o seu comportamento dentro do 

cárcere” (p. XIV).  

 Já em sua capa (Fig. 32), o Manual de Conduta do Preso estampa uma série de imagens 

que descrevem o comportamento esperado do prisioneiro. Na gravura principal, os presidiários se 

cumprimentam sorrindo enquanto um agente penitenciário os observa, também estampando um 

                                                 
25 Cotação realizada nos sites de livrarias virtuais, em agosto de 2005. 
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sorriso no rosto. Suas roupas, embora casuais, estão limpas e o ambiente, além de espaçoso, 

parece asseado e bem conservado. Enfim, um lugar de convivência harmônica e pacífica, onde 

todos são felizes e cordiais. Nas fotos menores laterais da capa, os comportamentos indesejados 

e, logo, proibidos (como briga entre os presos e fuga) são representados com um ‘X’ vermelho. 

Figura 32 – Capa da cartilha Manual de Conduta do Preso 

     
Fonte: Ferreira e Mesquita Neto, 2004:capa.  
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 Observe-se agora o seguinte detalhe do interior do Manual (Fig. 33): 

Figura 33 – A cartilha Manual de Conduta do Preso 

 

Fonte: Ferreira e Mesquita Neto, 2004:16-17.  
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 Em seu interior, o Manual (Fig. 33) reproduz o tom impositivo da lei através do uso 

recorrente de modalidades deônticas (de obrigatoriedade), como se observa nas páginas 

reproduzidas: “É dever do condenado e do preso provisório a higiene pessoal [...]” (p. 16; grifos 

no original); “O condenado e o preso provisório têm o dever de conservar os seus objetos de uso 

pessoal [...]” (p. 17; grifos no original). Não raro, é possível notar a intertextualidade manifesta, 

quando a própria referência à norma jurídica é explicitada: “De acordo com o art. 48 do Estatuto 

Penitenciário do Estado do Amazonas (Lei n.° 2.711, de 28 de dezembro de 2001), o valor da 

parcela a ser descontada do salário para indenizar o Estado com a manutenção do preso será de 

dez por cento” (p. 16). Essa citação explícita reforça o argumento do produtor da cartilha quanto 

à legitimidade do seu  discurso. 

 Ao longo da obra, as ilustrações são normalmente acompanhadas de um texto verbal 

explicativo, constituindo legendas que reforçam as situações e os comportamentos desejados 

retratados imageticamente. Observem-se, por exemplo, os seguintes textos que acompanham as 

gravuras apresentadas na próxima página, na Fig. 34: 

LEGENDAS DA Fig. 34 
(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
 
(iv) 

“Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.” 
“Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga.” 
“Alimentação suficiente e vestuário.” 
“Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação.” 
“Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, 
desde que compatíveis com a execução da pena.” 
“Contato com o mundo exterior por meio de correspondência, da leitura e de outros meios 
de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.” 
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Figura 34 – Trechos da cartilha Manual de Conduta do Preso  

                (i)                                             (ii)                                                (iii) 

      

         (iv)                                             (v)                                             (vi) 

   
Fonte: Ferreira e Mesquita Neto, 2004:8;10;22;29;31;43.  

 
 Observe-se primeiramente que o tom leve e caricatural das ilustrações contrasta bastante 

com os enunciados legendados que as acompanham. Isso não ocorre por acaso. Os desenhos 

constroem uma identidade social dos presidiários significativamente distinta da que seria 
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produzida caso o produtor da cartilha tivesse optado por estampar seu texto, por exemplo, com 

fotografias das cenas reais das cadeias. Os presos e o meio em que estão confinados são 

representados como se estivessem em um ambiente harmônico, cujos conflitos e problemas 

inexistem devido ao cumprimento das determinações constantes no Manual de Conduta e, por 

extensão intertextual, nas leis carcerárias. A qualquer sinal de distúrbio da ordem 

institucionalizada – como em (ii), na Fig. 34 –, o obediente presidiário deve evitar o embate e sair 

correndo da situação. 

 De acordo com Kress e Van Leeuwen (1996), o uso de caricaturas no domínio educacional 

tem como propósito atenuar a densidade dos textos, bem como auxiliar os iniciantes a entender a 

informação com base no envolvimento emocional de identificação. No caso desse Manual de 

Conduta do Preso, no entanto, o traço humorístico com que são desenhados os personagens 

retratados finda por desenvolver uma ‘tensão de vozes’ entre a ‘voz da lei’ (materializada na voz 

do produtor da cartilha) e a voz do ‘mundo da vida’, criando um discurso contraditório, 

comprometendo, por conseguinte, a veracidade – ou melhor, o ‘efeito de verdade’ – do texto. 

 Essa contradição é ainda mais acentuada com a inclusão de um “glossário” ao final do 

Manual. Segundo seus autores, essa “espécie de pequeno dicionário, com alguns termos jurídicos 

e seus significados” tem por fim “facilitar a compreensão geral do texto, especialmente daqueles 

que não estão familiarizados com o uso dessas expressões” (p. XIV). Com esse recurso, fica 

ainda mais evidente a assimetria dos direitos e do prestígio discursivo entre os interlocutores da 

cartilha. ‘Direito’, por exemplo, é definido como um “conjunto de regras que regulam a vida em 

sociedade” (p. 86) e ‘Lei’ “é a regra jurídica escrita, instituída pelo legislador e imposta à 

obediência de todos” (p. 89). Não há espaço para questionamentos, uma vez que as situações de 

contestação da ordem são definidas no glossário como ‘Motim’ (p. 90) ou ‘Rebelião’ (p. 93). Ou 

seja, apesar de os desenhos humorísticos indicarem uma quebra de formalidade, fica claro que os 

produtores é que detêm o conhecimento e o poder ao qual devem se sujeitar os presos. 

 O uso de ilustrações com um certo tom humorístico também está presente em duas CJs 

publicadas pela Editora Abril, voltadas para o público feminino. A cartilha Novo Código Civil 

Família (Civita, 2002) consiste numa edição especial da revista feminina AnaMaria, sendo 

vendida em bancas de revistas e livrarias por R$ 3,90 (preço de capa). Já o Guia dos Direitos da 

Consumidora (Tannuri, 2004) – que tem como chamada “para a mulher que quer vencer” – é 
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comercializado por R$ 4,50 (preço de capa), também em bancas de revistas e livrarias. Ambas 

possuem um acabamento mais simples do que, por exemplo, o Manual de Conduta do Preso, 

tendo sido impressas em papel de jornal e com finalização em grampo em canoa. A redução dos 

seus custos de produção e o conseqüente barateamento em seu preço final viabilizam um maior 

alcance do seu potencial público leitor.  

 A principal estratégia retórica utilizada no Novo Código Civil Família (Fig. 35, na próxima 

página) reside na transcrição ipsis litteris de muitos dos artigos do Código Civil brasileiro que 

tratam “Das Pessoas” (Parte Geral, Livro I) e “Do Direito de Família” (Parte Especial, Livro IV), 

seguidos de um breve comentário ou um ‘resumo didático’ sobre o teor do correspondente trecho 

da lei. Com o propósito de orientar a leitura, os títulos de cada ‘bloco’ são escritos em letras 

vermelhas, em tamanho superior às demais letras do texto. As citações legais são realizadas em 

negrito, para distingui-las das observações do produtor da cartilha. 

 O estilo adotado nos comentários à lei segue o mesmo tom formal da linguagem jurídica: 

“No regime de comunhão parcial de bens, a administração dos mesmos pode ser exercida em 

conjunto ou separadamente. No regime de separação, cada um administra o que tem” (p. 32). A 

formalidade só é rompida com as caricaturas que integram alguns dos temas tratados. Elas é que 

são responsáveis pela ‘voz do mundo da vida’ na CJ, em contraponto com a ‘voz da lei’. No caso 

em destaque, a cartilha trata da divisão dos bens do casal. No detalhe da gravura (Fig. 35a, na 

página 83), o marido carrega um carro e, caminhando em sentido oposto, a mulher carrega uma 

geladeira. 
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Figura 35 – A cartilha Novo Código Civil Família 

 
Fonte: Civita, 2002:32-33.  
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Figura 35a – A cartilha Novo Código Civil Família (detalhe) 

 
Fonte: Civita, 2002:32.  

 

  O Guia dos Direitos da Consumidora (Fig. 36, na próxima página) segue uma estratégia 

diversa – mas bastante freqüente – para explicar a lei às suas leitoras: os tópicos ‘auto-

respondidos’. Através da seqüência ‘situação problema > resposta’, o produtor da cartilha 

responde a questões que ele supõe serem do interesse do seu público-alvo. Simula-se, assim, a 

interação entre os interlocutores da obra, num misto entre os gêneros entrevista e 

aconselhamento26 (vide Fig. 36a). 

 

 

                                                 
26 A simulação aqui decorre do fato de que, ao contrário das revistas que circulam periodicamente com seções de 
aconselhamento do tipo “Resposta às dúvidas do leitor”, as CJs são normalmente publicadas em um único número. 
Note-se, nesse sentido, que as perguntas nas cartilhas não são acompanhadas do nome do seu autor, como acontece 
nas outras publicações periódicas. Ademais, vale ressaltar que, mesmo no caso dos periódicos com seções de cartas 
de leitores, essa interação simétrica é mera ficção. Essa é a conclusão a que chegou a pesquisa feita para o PIBIC-
CEPE da PUC-SP, intitulada “Cartas à Redação: o leitor entra em cena”, que investigou as seções de cartas de 
leitores das revistas Caros Amigos, Carta Capital e Veja. De acordo com os resultados da investigação (comentados 
em Santhiago, 2004), em vez de ser um espaço para participação e interação efetiva, essas seções acabam sendo 
utilizadas como um poderoso instrumento para legitimação da opinião e da linha editorial da própria publicação. 
Segundo Chaparro (citado por Santhiago, 2004:2), “no processo industrial de comunicação, carta é uma concessão ao 
leitor, administrada em proveito do jornal, em cujas mensagens o leitor só acidentalmente interfere”.  
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Figura 36 – A cartilha Guia dos Direitos da Consumidora 

    
Fonte: Tannuri, 2004:67-68.  

 

Figura 36a – A cartilha Guia dos Direitos da Consumidora (detalhe) 

 
Fonte: Tannuri, 2004:67.  
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  De acordo com Fairclough (2001:80), a entrevista e o aconselhamento figuram entre os 

gêneros que aparentam estar colonizando os discursos de várias instituições contemporâneas, 

gerando muitos “subtipos e variantes”: aconselhamento terapêutico, educacional, do emprego e 

do consumidor – poderia também ser acrescentado à relação o aconselhamento jurídico.  

 O aconselhamento, segundo o autor, é extremamente complexo e ambivalente. Por um lado, 

é usado para trazer o interior das pessoas para dentro do domínio do poder/conhecimento; por 

outro, é também uma técnica para afirmar o valor e a individualidade das pessoas em uma 

sociedade que cada vez mais as trata como cifras. No entanto, “usa-se o aconselhamento agora de 

preferência a práticas de natureza explicitamente disciplinar em várias instituições, o que faz 

parecer mais uma técnica hegemônica por trazer sutilmente aspectos das vidas particulares das 

pessoas para o domínio do poder” (Fairclough, 2001:129-130).  

 Esse fenômeno é claramente percebido no Guia dos Direitos da Consumidora. Note-se, por 

exemplo, a (pelo menos aparente) retirada das desigualdades e assimetrias discursivas no trecho 

da Fig. 36a – caracterizando o que Fairclough (2001:248) denomina de “democratização do 

discurso”. A eliminação dos marcadores explícitos de poder é constatada pela simulação de um 

discurso conversacional entre produtor e consumidor da cartilha. Na exposição da ‘situação-

problema’, a leitora é interpelada diretamente, em tom amigável: “Lembra daquele filme ‘Noiva 

em Fuga’, em que a noiva sempre fugia do altar no dia da celebração do casamento?” (p. 67). Na 

‘resposta’ (intitulada aqui como “Direito”), o autor do Guia se coloca em primeira pessoa, 

forjando intimidade por meio de formas simétricas de tratamento: “Apesar de não se tratar de um 

tema relativo à área de Direitos do Consumidor, resolvi tratar deste assunto porque essa situação 

não é tão rara quanto parece” (p. 67). O tom leve é ratificado com o uso de outro recurso 

semiótico: a fotografia de um simpático casal de bonecos nubentes, daqueles que costumam 

adornar bolos de casamento (Fig. 36, à esquerda). 

 A aparente igualdade de prestígio discursivo é desfeita logo a seguir, revelando a ‘tensão de 

vozes’ presente nas demais cartilhas analisadas. Ao término de cada ‘resposta amigável’, o Guia 

apresenta um quadro intitulado “Como agir” (Fig. 36b), em que a ‘voz da lei’ se impõe de forma 

bem marcada. Além do estilo mais formal, percebe-se uma intertextualidade manifesta, com a 

citação do Código Civil e da Constituição Federal, bem como o uso mais produtivo da 
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modalidade deôntica (“A pessoa abandonada deve contratar um advogado”; “aquele que quebrou 

o compromisso deverá ser condenado”). 

Figura 36b – A cartilha Guia dos Direitos da Consumidora (detalhe) 

 
Fonte: Tannuri, 2004:68.  

 Da observação das cartilhas jurídicas examinadas neste capítulo, fica evidente a 

necessidade de as análises lingüísticas dos gêneros escritos passarem a considerar a escrita como 

apenas um dos vários modos de representação da mensagem. Essa revisão de conceitos no campo 

de estudo das interações humanas faz-se imprescindível, já que na contemporaneidade o texto 

verbal vem sendo cada vez mais integrado a outras semioses – ilustrações, fotografias, etc. Deixe-

se claro que não está sendo discutida aqui a superioridade da imagem sobre o texto escrito (ou 

vice-versa) na produção de sentidos. Antes, ressalta-se que só uma abordagem conjugada de 

todas as diversas fontes de linguagem que compõem o texto é capaz de abarcar de maneira 

satisfatória todos os aspectos que envolvem o processamento textual. 

 Também ao longo deste capítulo, bem como no capítulo anterior, fez-se muitas vezes 

referência ao fato de que freqüentemente as CJs incorporam uma série de idéias estereotipadas 

relativas às leis. Noções categoriais como ‘justiça’, ‘direitos humanos’, ‘paz social’ e ‘segurança’ 

– expressas tanto verbalmente, quanto através de imagens – revelam-se recorrentes nas cartilhas. 

Resta, portanto, sistematizar essa visão particular de estereótipo – isto é, dos chamados 

‘estereótipos normativos’ –, observando-se como esses elementos operam para a construção 

social da realidade. Esse será o objeto de estudo do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE NAS CARTILHAS JURÍDICAS                 

A PARTIR DOS ESTEREÓTIPOS NORMATIVOS   

 

 Este capítulo tem como propósito investigar o papel desempenhado pelos estereótipos 

normativos de que lançam mão os produtores das cartilhas jurídicas para a construção social da 

realidade. Mais especificamente, pretende-se discutir de início como se dá essa ‘fabricação da 

realidade’ (para usar o termo cunhado por Blikstein, 2003) e de que maneira os estereótipos 

sociais participam, interferem ou contribuem nesse processo. A partir daí, será desenvolvida com 

mais detalhes a noção de estereótipo normativo e, em seguida, serão analisadas as principais 

estratégias discursivas usadas nas CJs para (re)produção desses valores jurídicos estereotipados. 

 A primeira parte do capítulo realizará uma breve incursão nos debates acerca da construção 

social da realidade, bem como da relação entre linguagem e mundo, linguagem e pensamento, e o 

problema da verdade. Assume-se aqui a perspectiva sociocognitiva adotada por Marcuschi (2002, 

2004a, 2005a, entre outros), que defende uma relação social, histórica, instável e negociada entre 

linguagem e mundo, contrapondo-se à visão de língua como ‘representação da realidade’. 

 A segunda parte se dedica a aprofundar a questão dos estereótipos sociais. Para tanto, serão 

apresentados alguns trabalhos que, ao longo da história, tomaram os estereótipos como objeto de 

estudo. Dessa forma, serão introduzidas algumas noções oriundas das ciências sociais, cognitivas 

e da comunicação para, enfim, chegar à concepção de estereótipos como construções coletivas 

cristalizadas, constituídas e difundidas discursiva e sociocognitivamente, operando para a 

construção social da realidade. 

 Por fim, a atenção se volta para uma discussão mais detida sobre o que são e como 

funcionam os estereótipos normativos. Essa noção foi desenvolvida na chamada Teoria Crítica do 

Direito, em particular Warat (1994, 1995), e ainda não recebeu a devida atenção dos estudos 

lingüísticos. Visando suprir essa lacuna, passa-se portanto a observar as estratégias discursivas 

usadas pelos produtores das CJs para a constituição de ‘cenários estereotipados’ invocados pelos 

grupos dominantes para legitimar as relações hegemônicas, a ordem institucionalizada e a 

manutenção do poder em suas mãos.       
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1. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE  

 De que forma ‘dizemos o mundo’? De que falamos quando nos referimos à realidade? Há 

uma relação direta entre a nossa linguagem, o nosso pensamento e o mundo ou a realidade que 

nos cerca? De acordo com Marcuschi (2004a, 2005a), questões como essas vêm recebendo as 

mais variadas respostas e ocupando um lugar de destaque na agenda das mais diversas áreas do 

conhecimento.  

 Desde a Antiguidade clássica, disciplinas como a Filosofia, a Filosofia da Linguagem, a 

Lingüística, a Psicologia, as Ciências Cognitivas, entre outras, partindo de diferentes 

pressupostos epistemológicos próprios de cada época, têm voltado a sua atenção a um problema 

central: a relação entre linguagem e mundo, linguagem e pensamento, e o problema da verdade. 

Embora não se encontre nos limites desta investigação uma análise mais detida sobre esse 

instigante tema, cabe ao menos tecer alguns breves comentários, com o propósito de fundamentar 

a noção (ora adotada) de estereótipos sociais como construções sociocognitivas naturalizadas em 

uma sociedade.  

 Marcuschi (2002) afirma que a indagação sobre o acesso à realidade e sobre os modos de 

construção do conhecimento e sua mediação lingüística já constitui uma preocupação filosófica a 

partir dos gregos. Apesar das diversas explicações decorrentes desse questionamento ao longo da 

história, é possível distinguir duas posições básicas que persistiram até o final da Idade Moderna: 

o naturalismo semântico e o convencionalismo semântico, já discutidos desde Platão (cf. 

Marcuschi, 2004a). Segundo Marcuschi (2002), o debate acerca da relação natural x relação 

convencional entre linguagem e mundo só é superado com o que o autor denomina de ‘guinada 

cognitiva’ (“cognitive turn”), a qual, à semelhança da ‘guinada pragmática’ – em meados do 

século XX –, revela-se de importância fundamental aos estudos lingüísticos. 

 Com esse novo olhar sobre aqueles seculares questionamentos, tornou-se imprescindível a 

construção de uma nova proposta para a compreensão da relação entre linguagem e mundo: a 

perspectiva sociocognitiva. Para Marcuschi (2004a), essa perspectiva “não postula nem uma 

relação natural nem convencional, mas uma relação instável, social, histórica e negociada entre 

linguagem e mundo: relação como ação”. O estudioso parte da concepção de linguagem como 

forma de cognição sócio-histórica, de natureza eminentemente interativa, criticando a idéia de 

linguagem como ‘representação da realidade’.  
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 De fato, a linguagem não constitui um mero código, nem contém um sistema semântico 

imanente; antes, “se caracteriza como um sistema simbólico de grande plasticidade com o qual 

podemos dizer criativamente o mundo” (Marcuschi, 2002:44). Dessa maneira, Marcuschi 

(2005a:11) salienta um dos aspectos mais importantes do uso da linguagem: “ao mesmo tempo 

que nós dizemos o mundo, nós o estamos de algum modo constituindo”. Ou seja, o mundo de 

nossos discursos é construído sociocognitivamente. É nesse sentido que Mondada e Dubois 

(2003:21) destacam a “importância concedida à dimensão intersubjetiva das atividades 

lingüísticas e cognitivas, responsável pela produção da ilusão de um mundo objetivo (da 

objetividade do mundo), ‘pronto’ para ser percebido pelos indivíduos racionais”.  

 O mundo comunicado se constrói, portanto, na linguagem, como resultado de uma ação 

comunicativa coletiva. O discurso, por conseguinte, não deve ser visto simplesmente como 

‘registro’ ou ‘reflexo’ de objetos que lhe são anteriores ou exteriores, e sim “como práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam”, conforme Foucault (1986:56). Afinal, por 

meio da linguagem, “um mundo inteiro pode ser atualizado a qualquer momento” (Berger e 

Luckmann, 1995:60).  

 Isso implica negar, com Marcuschi (2004a), a existência de uma ‘língua pronta’, de um 

lado, que pode ser usada para ‘espelhar’ e representar o mundo; e o mundo já segmentado em 

entidades objetivas, de outro lado, que aguardam ser nomeadas. Em outras palavras, “nossas 

versões de mundo são sempre construídas, provisórias, praxeológicas e não devem ser tomadas 

como formas naturais de dizer uma suposta realidade discretizada” (Marcuschi, 2002:49-50). E 

mais: “a linguagem é uma atividade constitutiva e não uma forma de representar a realidade; mais 

do que um retrato, a língua é um trato da realidade” (Marcuschi, 2002:50).  

 Essa guinada teórica sociocognitiva se encaminha, ainda na perspectiva de Marcuschi 

(2004a),  para “uma noção de construção social da realidade em que o sujeito e os processos 

interativos se tornam centrais”. 

 Precursores dos estudos sobre a construção social da realidade na chamada Sociologia do 

Conhecimento (em 1966), Berger e Luckmann (1995:35) argumentam que “a vida cotidiana 

apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido 

para eles na medida em que forma um mundo coerente”. Para esses pesquisadores, a construção 

da realidade consiste em um processo fundamentalmente social: as comunidades humanas 
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produzem o conhecimento de que necessitam, compartilham-no entre os membros, e assim, 

‘edificam’ a sua realidade (cf. Duarte Júnior, 2002). Ao longo da realização dessas atividades 

coletivas, são criados e desenvolvidos não só padrões de conduta, mas também instituições 

sociais através de um processo de ‘tipificação’ (no sentido também empregado por Bazerman, 

2005 e 2005b), contribuindo para a estabilização da realidade cotidiana.  

 A linguagem, na visão de Berger e Luckmann (1995), exerce o papel fundamental de 

legitimar essas instituições sociais e padrões de comportamento tipificados, conceituando-os, 

determinando as regras para o seu funcionamento e difundindo-os entre os membros da 

comunidade: “O edifício das legitimações é construído sobre a linguagem e usa-a como seu 

principal instrumento” (Berger e Luckmann, 1995:92). 

 Ainda nesse sentido, Falcone (2004:55) salienta o papel primordial exercido pelos 

discursos, afirmando que “carregam nas suas veias versões da realidade, estabelecem 

características dos atores e grupos sociais, assim como sustentam, reforçam e recriam ideologias 

e valores em sociedade”. 

 Essa importância do discurso27 também é assinalada por Fairclough (2001:22):  

Os discursos não apenas refletem ou representam entidades e relações sociais, eles as 

constroem ou as ‘constituem’; diferentes discursos constituem entidades-chave (sejam elas a 

‘doença mental’, a ‘cidadania’ ou o ‘letramento’) de diferentes modos e posicionam as pessoas 

de diversas maneiras como sujeitos sociais (...). 

 Essa visão de discurso como constitutivo da realidade social permeia boa parte da obra de 

Fairclough (e.g, 1997, 2001). Segundo o ponto de vista do autor, o discurso participa ativamente 

da produção, transformação e reprodução das relações, dos objetos e dos sujeitos da vida social. 

Desse modo, o discurso estabelece uma relação ativa com a realidade: “a linguagem significa a 

realidade no sentido da construção de significados para ela” (Fairclough, 2001:66). Para o 

estudioso, o discurso contribui para a formação de todas as dimensões da estrutura social; note-

se, contudo, que essa constituição discursiva da sociedade não emana de ‘um livre jogo de idéias 

                                                 
27 Como mencionado na Introdução, o conceito de discurso em Fairclough (2001) é ‘tridimensional’. Para o autor, 
qualquer ‘evento discursivo’ (ou seja, qualquer exemplo de discurso) é considerado simultaneamente um texto (i.e., 
qualquer ‘produto’ falado ou escrito), um exemplo de prática discursiva (relacionada aos processos de produção e 
interpretação textual) e um exemplo de prática social (ligada à análise social, tais como as circunstâncias 
institucionais e organizacionais do evento discursivo e como elas moldam a natureza da prática discursiva). 
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nas cabeças das pessoas’, e sim das práticas sociais firmadas em estruturas sociais concretas, 

orientando-se para elas.  

 Nessa prática de significação do mundo, constituindo e construindo a realidade social em 

significado, os discursos produzem, segundo Fairclough (2001:91), três efeitos observáveis: a) o 

discurso contribui para a construção das identidades sociais e posições de sujeito; b) o discurso 

contribui para a construção das relações sociais entre as pessoas; e c) o discurso contribui para a 

construção de sistemas de conhecimento e crença. 

 Esse terceiro aspecto do discurso é fundamental para compreensão do modo como os 

estereótipos sociais são constituídos, difundidos e cristalizados nesse processo de construção da 

realidade. Para entender esse fenômeno, faz-se necessário observar inicialmente o papel 

desempenhado pelas ideologias ‘encaixadas’ nas práticas discursivas. Já em Bakhtin (2004:33), é 

possível notar a relevância dessa reflexão: “Cada campo de criatividade ideológica tem seu 

próprio modo de orientação para a realidade e refrata a realidade à sua própria maneira”.  

 As ideologias são aqui percebidas dentro de uma perspectiva sociocognitiva e discursiva, 

“como sistemas básicos de cognições sociais fundamentais e como princípios organizadores das 

atitudes e das representações sociais comuns a membros de grupos particulares” (Van Dijk, 

1997a:105). Ou ainda, conforme define Fairclough (2001:117),  

as ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações sociais, 

as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das formas/sentidos das 

práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das 

relações de dominação. (...) As ideologias embutidas nas práticas discursivas são muito 

eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de ‘senso comum’. 

 A partir dessa noção de ‘ideologias’, cabe refletir sobre o modo como elas operam nas 

práticas discursivas, ou mais precisamente, de que maneira o discurso pode ser investido 

ideologicamente. Entre as várias possibilidades de observar esse fenômeno28, Fairclough 

(2001:235) propõe examinar o papel desempenhado por certas palavras-chave culturalmente em 

destaque. Mais especificamente, investiga-se como o ‘significado potencial’ de uma palavra pode 

                                                 
28 Entre as outras possibilidades de compreender como o discurso pode ser investido ideologicamente, Fairclough 
(2001:119) menciona a análise das pressuposições, das metáforas, da coerência (na constituição ideológica dos 
sujeitos), entre outros fenômenos. 
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ser ideológica e politicamente investido ao longo da constituição discursiva de um conceito 

cultural chave. 

  Exemplificando sua proposta, o estudioso analisa as Eleições Gerais Britânicas de 1987, 

revelando como termos-chave do domínio discursivo bélico-militar permeiam o discurso da 

imprensa sobre as campanhas políticas: “O ataque da sra. Thatcher foi parte de uma ofensiva em 

duas frentes dos Conservadores para parar os Trabalhistas”, “Hoje à noite, no sul de Gales, 

começou o contra-ataque de Thatcher”, etc. (Fairclough, 2001:242).  

 O pesquisador conclui sua análise destacando a ‘potência ideológica’ dessas palavras-

chaves e chamando a atenção “para cenários estereotipados e para as seqüências de eventos 

associados com eles, que fazem parte do senso comum profundamente incorporado a uma 

cultura.” (Fairclough, 2001:243. Grifou-se.) 

  Esses “cenários estereotipados” podem ser lingüisticamente realizados sob diversas 

formas: estereótipo (stricto sensu), língua de madeira, clichê, fórmula, fraseologia, lugar-comum, 

expressão cristalizada, frase feita, etc.29. Apesar de suas peculiaridades semântico-pragmáticas, 

todos esses termos consistem, na verdade, em variações do fenômeno de estereotipia:  

Para uma prática que visa denunciar os pressupostos ideológicos incrustados no interior dos 

discursos aparentemente inocentes, a estereotipia, sob suas diversas formas (em que o clichê e 

o estereótipo constituem simples variantes), aparece como aquilo que permite naturalizar o 

discurso, esconder o cultural sob o evidente, isto é, o natural. (Charaudeau & Maingueneau, 

2004:216). 

 Dessa forma, uma reflexão crítica acerca do modo como a realidade é construída não pode 

abrir mão da análise sobre a função exercida pelos estereótipos sociais nesse processo. Esse é, 

portanto, o assunto a ser tratado no próximo tópico.   

 

2. OS ESTEREÓTIPOS SOCIAIS 

 Em linhas gerais, e consoante a abordagem sócio-discursiva e cognitiva aqui adotada, os 

estereótipos funcionam como construções coletivas cristalizadas, constituídas e difundidas 

discursiva e sociocognitivamente, operando para a ‘fabricação da realidade’ (para usar o termo 

                                                 
29 Para a definição específica desses termos, consulte-se Charaudeau e Maingueneau (2004). 
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cunhado por Blikstein, 2003). A análise desses estereótipos sociais tem despertado o interesse 

não só da Lingüística – área, aliás, em que essas pesquisas ainda são incipientes –, mas também 

das ciências sociais, cognitivas e da comunicação, sobretudo a partir da década de 20 do século 

passado. Dessa forma, com o propósito de compreender melhor esse fenômeno e como ele vem 

sendo investigado, convém apresentar brevemente um panorama geral dos trabalhos que tomam 

os estereótipos sociais como principal objeto de estudo 30. 

 Grande parte das obras recentes que se dedicam a analisar os estereótipos sociais (e.g., 

Baccega, 1998; Pereira, 2002; Orlandi, 2004; etc.) apontam o artigo do jornalista americano 

Walter Lippmann (1970), produzido originalmente em 1922, como uma das primeiras reflexões 

sistemáticas sobre o tema, exercendo grande influência sobre os estudos posteriores.  

 Lippmann (1970) parte da observação de um aspecto peculiar da vida moderna: 

diariamente, as pessoas são levadas a tomar diversas decisões sobre uma série de assuntos acerca 

dos quais não possuem o mínimo conhecimento. Uma vez que essas decisões têm que ser 

tomadas (e normalmente de modo rápido), as pessoas, mesmo sem contar com um acervo 

informacional satisfatório, acabam se sustentando em crenças compartilhadas pelos membros da 

comunidade, sobre as quais nem sequer haviam ponderado. Assim afirma o autor: 

Na maior parte das vezes, não vemos primeiro para depois definir, mas primeiro definimos e 

depois vemos. Na grande confusão florida e zunzunante do mundo exterior, colhemos o que 

nossa cultura já definiu para nós, e tendemos a perceber o que colhemos de forma 

estereotipada, para nós, pela nossa cultura. (...) 

Há economia nisto. Pois a tentativa de ver todas as coisas frescamente e com detalhes, em vez 

de vê-las como tipos e generalidades, é exaustiva e praticamente fora de cogitações no meio da 

azáfama dos negócios. (...) Não há tempo nem oportunidade para o conhecimento íntimo. Ao 

                                                 
30 Naturalmente, dados os seus limites, esta investigação não pretende ser exaustiva quanto ao levantamento dos 
estudos já realizados acerca dos estereótipos sociais. Almeja-se apenas fazer menção de algumas das principais obras 
que discutem o tema, com o propósito de fundamentar a compreensão do fenômeno. Ressalte-se ainda que muitas 
das considerações feitas (direta ou indiretamente) sobre o assunto se referem à noção de ‘representação’ de uma 
forma geral. Enveredar este trabalho para esse debate (isto é, para a reflexão de todos os aspectos que envolvem a 
complexa questão da representação) implicaria um desvio muito acentuado dos objetivos inicialmente traçados aqui. 
Deixe-se claro tão-somente que o conceito de ‘representação’ passou a ser desenvolvido a partir da década de 1960, 
por Mocovici (na Psicologia Social) e depois por Herzlich (na Sociologia), ambos filiados à escola francesa, 
resgatando da teoria durkheimeana a idéia de ‘representações coletivas’, consideradas como categoria do pensamento 
social coercitiva às consciências individuais. Para um aprofundamento sobre esse relevante tópico – apenas 
tangenciado nesta pesquisa –, leia-se Mondada (1998 citada por Marcuschi, 2005b), em que a autora discorre sobre 
como a representação vem sendo tradicionalmente tratada nas ciências sociais e na filosofia do conhecimento e, a 
partir daí, sugere quatro dimensões fundamentais de como observá-la (performativa, contextual, semiótico-material e 
praxeológica, cf. Marcuschi, 2005b).  
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invés disso, notamos um traço que marca um tipo conhecido e enchemos o resto do quadro 

com os estereótipos que trazemos na cabeça. (Lippmann, 1970, 151; 155-156). 

 Apesar das ressalvas posteriores que lhe foram feitas31, o artigo de Lippmann ainda levanta 

questionamentos bastante interessantes, constituindo um dos textos fundadores do debate acerca 

dos estereótipos. Uma das críticas a esse trabalho pioneiro diz respeito à sujeição exacerbada dos 

indivíduos a esse mundo pré-construído culturalmente, o que impediria qualquer tentativa de 

mudança ou transformação. Sob esse ponto de vista, se alguém tentasse apresentar uma 

interpretação diferente da realidade estereotipada, seria considerado insano ou mesmo um pária, 

desprovido das habilidades necessárias para o convívio social.   

 Em outro importante estudo sobre o tema, Bosi (1977) adota o mesmo ponto de partida de 

Lippmann (1970):  

Conhecemos algumas pessoas, algumas coisas, alguns pedaços de paisagens, de ruas, alguns 

livros. Presenciamos alguns fatos, mas não presenciamos a maior parte dos fatos sobre os 

quais conversamos. Confiamos, porém, nas pessoas que viveram e presenciaram esses fatos, e 

o pensamento e o discurso quotidiano se alimentam dessa confiança social. (Bosi, 1977:97).  

 A partir daí, a autora desenvolve seu argumento, associando a estereotipia a um “processo 

de facilitação e de inércia”, através do qual os sujeitos realizariam uma “colheita perceptiva”: 

“colhem-se aspectos do real já recortados e confeccionados pela cultura” (Bosi, 1977:98).  

 Para a pesquisadora, apoiada em estudos de Psicologia Social da época (anos 1970), os 

estereótipos correspondem a uma tendência à formação de noções simplificadas que recobrem os 

elementos contraditórios do real, ignorando exceções e permanecendo rigidamente imunes à 

experiência. Como será visto adiante, essa noção estática do estereótipo social já foi revista nos 

trabalhos mais recentes da própria Psicologia Social (cf. Pereira, 2002). Vale destacar, no 

entanto, a postura crítica da estudiosa ao questionar os estereótipos que se baseiam “nas 

explicações dadas pelo poder”: “Podemos delegar à autoridade nossa confiança, mas, às vezes, as 

crenças e as convicções que nos vêm dela não se conciliam com a experiência”; nesses casos, 

revelam-se necessárias “uma re-orientação intelectual” e “uma reestrutura da experiência 

passada” (Bosi, 1977:100). 

                                                 
31 Para uma discussão mais aprofundada do trabalho de Lippmann (1970), sobretudo quanto à sua repercussão à 
época sobre as teorias acerca da ‘opinião pública’ e quanto às críticas posteriores recebidas, leiam-se Steinberg 
(1970), Pereira (2002), Orlandi (2004) e Pereira (2005). 
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 Também adotando um posicionamento crítico, a filósofa húngara Agnes Heller (1992), da 

chamada Escola de Budapeste lukacsiana, dedica-se em seus trabalhos a estudar a relação entre 

ética e sociedade. Ao discorrer sobre a natureza dos preconceitos em um artigo publicado 

originalmente em 1970, a pesquisadora parte da ‘esfera da cotidianidade’ para defender que o 

pensamento cotidiano consiste em “um pensamento fixado na experiência, empírico e, ao mesmo 

tempo, ultrageneralizador” (Heller, 1992:43).  

 Essa ultrageneralização, para a autora, é inevitável na vida social. Isso porque as ações do 

dia-a-dia das pessoas são baseadas em uma ‘avaliação probabilística’. Em curtos intervalos de 

tempo, os indivíduos são obrigados a realizar atividades tão heterogêneas que simplesmente não 

poderiam viver, caso se empenhassem em fazer com que tais atividades dependessem de 

conceitos fundados na ciência ou em uma experiência cuidadosamente analisada. Assim, toda 

ultrageneralização é um ‘juízo provisório’, que procura se antecipar às ações possíveis, mas que 

nem sempre encontra confirmação nas práticas sociais. Heller (1992:44) atribui a constituição 

desse fenômeno a dois mecanismos: 

De duas maneiras chegamos à ultrageneralização característica de nosso pensamento e de 

nosso comportamento cotidianos: por um lado, assumimos estereótipos, analogias e esquemas 

já elaborados; por outro, eles nos são ‘impingidos’ pelo meio em que crescemos e pode-se 

passar muito tempo até percebermos com atitude crítica esses esquemas recebidos, se é que 

chega a produzir-se uma tal atitude.     

 A pensadora húngara ainda afirma que freqüentemente se passam gerações inteiras sem que 

se problematizem os estereótipos, o que implica a manutenção do status quo e dos juízos (mesmo 

que provisórios) baseados nos valores sociais das classes dominantes que se mantêm no poder. 

Isso ocorre sobretudo nas comunidades cujos membros tendem a perceber essa problematização 

dos estereótipos como um grave distúrbio da ordem social, e assumem, por conseqüência, uma 

postura conservadora e conformista.   

 A distinção entre conformidade e conformismo é, inclusive, um dos enfoques dados por 

Baccega (1998) ao discutir como uma educação que respeita a diversidade sociocultural, étnica, 

lingüística, etc., lida (ou pode lidar) com os estereótipos sociais. Tomando como ponto de partida 

as noções já discutidas de Lippmann (1970) e Bosi (1977), a estudiosa confere ao estereótipo 

‘uma multiplicidade de faces’.  
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 Por um lado, para Baccega (1998), os indivíduos se orientam através dos estereótipos 

sociais e das normas e comportamentos tipificados, conformando-se ao seu grupo, procurando 

não só garantir o sucesso de suas ações, mas também assegurar a aceitação social. Isso é 

conformidade e faz parte do viver em sociedade. Se essa conformidade não existisse, “estaríamos 

sempre redescobrindo a América e constatando de novo que o fogo queima e pode matar” 

(Baccega, 1998:8). Por outro lado, corre-se o risco de que a conformidade se converta em 

conformismo. É para esse aspecto que uma educação crítica, que respeite as diversidades dos 

educandos, deve estar atenta. Essa indesejada transformação de conformidade em conformismo 

pode ocorrer 

quando não são oferecidas ao indivíduo/sujeito possibilidades reais de inserção na sua 

sociedade, numa interação em que ele seja efetivamente sujeito, em que ele tenha voz e a sua 

voz seja respeitada. (E aqui a escola desempenha papel fundamental.) Nesse caso, os 

procedimentos e atitudes da vida cotidiana, que se regem pela conformidade com o 

estabelecido, acabam por penetrar em outras esferas da sociedade: o indivíduo/sujeito ‘vê’ o 

que deixaram pronto para ele através da inculcação de estereótipos, passando a ser apenas a 

‘voz do dono’, deixando de lado sua condição de ‘dono da voz’. (Baccega, 1998:8-9). 

 Fica clara em Baccega (1998) a noção de sujeitos agentes, posicionados ideologicamente, 

mas também capazes de agir criativamente, estabelecendo (e reestruturando) relações entre as 

diversas práticas e ideologias a que são expostos. Talvez seja a ausência dessa concepção de 

sujeito ativo a grande lacuna percebida em outra obra bastante prestigiada entre os trabalhos que 

se dedicam ao estudo dos estereótipos: Stéréotypies et Clichés, de R. Amossy e A. H. Pierrot, 

produzida em 1997 (cf. Orlandi, 2004; Azambuja, 2005).  

 Assumindo os princípios da Análise do Discurso de linha francesa (ADF), Amossy e 

Pierrot (1997) realizam um exaustivo levantamento (histórico, inclusive) das mais diferentes 

ocorrências da estereotipia, observando as sutis distinções existentes entre o estereótipo, o clichê, 

o lugar-comum, as ‘idéias recebidas’, entre outras manifestações32. Apesar de as autoras partirem 

de pressupostos teóricos bastante distintos daqueles adotados ao longo desta investigação33, vale 

destacar algumas relevantes considerações tecidas na obra.  

                                                 
32 Para a definição e as especificidades de cada um desses termos, consulte-se Orlandi (2004). 
33 Amossy e Pierrot (1997) assumem os pressupostos da ADF, os quais, grosso modo, não se coadunam com a 
perspectiva sociocognitiva aqui adotada. Para as autoras, é negada a agência aos sujeitos: estes não possuem 
qualquer controle sobre a fonte do sentido que produzem, já que estão sempre se remetendo a uma construção 
anterior, exterior, independente, enfim, ao ‘pré-construído’ de Pêcheux (cf. Azambuja, 2005). Nessa concepção, tem-
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 Amossy e Pierrot (1997 apud Orlandi, 2004:40) incluem os estereótipos (lato sensu) entre 

“as evidências partilhadas, as representações coletivas, os automatismos da linguagem que se 

encontram no centro das reflexões contemporâneas”. De início, as pensadoras salientam o fato de 

que é no final do século XIX que se adquire a consciência dos clichês, tachados primeiramente de 

‘má literatura’, por repetirem fórmulas poéticas e convenções literárias vazias de conteúdo.  

 Num momento posterior, a censura estendeu-se também às frases feitas e expressões fixas 

formulaicas da imprensa e das tribunas. Essa situação só se reverteu, segundo as autoras, quando 

os sociólogos começaram a atribuir aos clichês um ‘valor ativo de coesão social’ – “e por aí se 

chega à noção de estereótipo como objeto de estudo das ciências sociais” (Orlandi, 2004:42). 

 Lançando um olhar mais crítico sobre o assunto, Amossy e Pierrot (1997 apud Orlandi, 

2004:43) chegam a afirmar que a “expressão comum do pensamento burguês é ligada a sentenças 

feitas, a provérbios: Tempo é dinheiro (...)”. E assim, revela-se fundamental refletir sobre as 

práticas sociais e discursivas vivenciadas entre as classes, pois, na visão das pesquisadoras, é  

através da repetição de fórmulas e de um processo de inculcação ideológica que os valores da 

burguesia são difundidos para o “vulgo, a plebe, a massa indistinta trabalhada pela filiação 

ideológica que, ao incluí-la, a exclui, colocando-a ao alcance do ‘lugar-comum’, do trivial” 

(Amossy e Pierrot, 1997 apud Orlandi, 2004:43). 

 A reflexão sobre as práticas sociais e a sua relação com a língua e com a construção de 

estereótipos também é uma das tônicas do interessante trabalho de Blikstein (2003), intitulado 

Kaspar Hauser ou a fabricação da realidade. Usando a inusitada história de Kaspar Hauser 

como mote34, Blikstein (2003) apresenta um elaborado construto teórico para compreensão de 

como operam os estereótipos. Para tanto, o autor parte essencialmente de questões similares às 

                                                                                                                                                              
se “um sujeito tomado em uma linguagem em que o pré-asseverado (o já-dito) governa o asseverado (o dito)” 
(Orlandi, 2004:47-48. Grifou-se.). Ocorre assim o que Possenti (1993) critica como um processo de ‘assujeitamento’ 
do indivíduo: o sujeito não é dono do seu discurso, é apenas porta-voz da ideologia em que se encontra inserido. Em 
que pese essa incompatibilidade teórica com a abordagem assumida nesta pesquisa, cabe mencionar algumas idéias 
interessantes apresentadas pelas estudiosas francesas.   
34 O Enigma de Kaspar Hauser é o título brasileiro do filme – hoje considerado um ‘cult’ – Jeder für sich und Gott 
gegen alle (“Cada um por si e Deus contra todos”, em português), produzido em 1974 pelo cineasta alemão Werner 
Herzog. Kaspar Hauser, o personagem verídico retratado no filme, possui uma história bastante curiosa. Criado em 
um sótão até os 18 anos, sem nenhum contato humano, Hauser aparece em Nurembergue (cidade alemã do estado da 
Bavária), por volta de 1928, com uma carta em que menciona sua misteriosa origem. Acolhido na casa do jurista 
Anselm von Feuerbach, Kaspar Hauser parece mostrar um olhar sempre atônito e surpreso com o ‘estranho mundo 
novo’ com que se defronta, com as pessoas, as linguagens, as paisagens, os objetos, até ser misteriosamente 
assassinado em 1933. O crime nunca foi solucionado.  
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levantadas no início deste capítulo: “Até que ponto o universo dos signos lingüísticos coincide 

com a realidade ‘extralingüística’? Como é possível conhecer a realidade por meio de signos 

lingüísticos? Qual o alcance da língua sobre o pensamento e a cognição?” (Blikstein, 2003:17).    

 Na busca por respostas, o lingüista rebate as concepções inatista e convencionalista (já 

comentadas anteriormente), argumentando que os ‘enigmas’ da cognição e da compreensão do 

mundo indicam que a percepção da realidade depende sobretudo de uma construção e de uma 

prática social (ou práxis). Além disso, segundo o autor, “a percepção e a linguagem é que 

estariam indissoluvelmente ligadas à práxis social, que é indefectível e vital para a existência de 

qualquer comunidade” (Blikstein, 2003:58). 

 Apesar de apresentar discussões relevantes, a proposta de Blikstein (2003) não consegue 

deixar de lado a visão de que a linguagem assumiria nesse processo uma função referencial. 

Assim, embora leve em consideração fatores como as práticas sociais e as ideologias, o modelo 

mantém a atividade referencial como uma relação entre língua e mundo/realidade. Como 

esclarece Marcuschi (2005b), apesar da existência do mundo físico externo, este não existe 

naturalmente ‘assim’, da maneira como os indivíduos o identificam. Sem a participação cognitiva 

dos sujeitos, não há representação da realidade, nem acesso a um mundo ‘independente’ que não 

tenha sido conceitualizado (cf. Leite, 1998 apud Marcuschi, 2005b:3).  

 A incorporação dessa ‘participação cognitiva’ ao modo de conceber historicamente os 

estereótipos é enfatizada no minucioso trabalho Psicologia Social dos Estereótipos (Pereira, 

2002)35. Parte-se primeiramente aqui da definição tradicional de estereótipos como “crenças 

generalizadas, inacuradas ou resistentes a novas informações sobre os atributos pessoais de um 

grupo de pessoas, cuja função seria simplificar a maneira pela qual o mundo é interpretado” (cf. 

Pereira, 2002:46). Em seguida, os estereótipos deixam de ser vistos como generalizações 

                                                 
35 Como já salientado anteriormente, não se encontra nos limites nem nos objetivos deste trabalho o relato detalhado 
de como evoluiu, ao longo da história, a definição de estereótipo nos estudos de Psicologia Social. São enfocados 
aqui apenas os principais conceitos dessa área, bem como as principais noções relevantes para esta investigação. Não 
deixam de ser interessantes, no entanto, algumas definições iniciais de estereótipo apresentadas por Pereira 
(2002:43): “No plano etimológico, o termo ‘estereótipo’ é formado por duas palavras gregas, stereos, que significa 
rígido, e túpos, que significa traço. No plano histórico, a psiquiatria do século XIX utilizava a palavra ‘estereotipia’ 
para se referir à repetição mecânica e freqüente de um mesmo gesto, postura ou fala em pacientes que sofriam de 
dementia praecox, embora considerações históricas sugiram explicitamente que a palavra ‘estereótipo’ origina-se do 
jargão tipográfico, referindo-se a um molde metálico utilizado nas oficinas tipográficas, que se destacava pela 
possibilidade de produzir uma mesma impressão milhares de vezes, sem precisar ser substituído (...)”.  
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indevidas de indivíduos preconceituosos, passando a ser considerados processos comuns, usados 

cotidianamente pelas pessoas para lidar com um ambiente social heterogêneo. 

 No entanto, sobretudo a partir de meados da década de 1980, muitos psicólogos sociais e 

pesquisadores da cognição passaram a considerar esses conceitos bastante limitados, tornando-se 

necessário encontrar novos parâmetros capazes de indicar como os estereótipos operavam no 

plano cognitivo. Esses estudiosos adotam então a visão de estereótipo como ‘atalhos cognitivos’, 

construídos socialmente e capazes de reduzir as demandas de processamento cognitivo. Esses 

‘atalhos’ não seriam automaticamente acionados sempre que os sujeitos estivessem na frente do 

‘alvo’ – o que implicaria uma sobrecarga enorme no sistema cognitivo. Antes, a adequação do 

uso ou da ativação dos estereótipos depende da conjugação de uma série de fatores complexos, 

sobre os quais os sujeitos nem sempre possuem controle: os propósitos dos interlocutores, as 

identidades sociais (assumidas ou ‘impostas’), a situação de comunicação, os conhecimentos 

partilhados, bem como elementos culturais, sociais, ideológicos, etc.  

 Em um plano mais geral, esses estudos recentes também passaram a conceber os 

estereótipos como um mecanismo cognitivo socialmente construído para apresentar 

“justificativas racionalizadoras para as ações perpetradas contra os membros dos vários grupos 

sociais” (Pereira, 2002:49), podendo agir como estratégia de empoderamento dos insiders e 

desempoderamento dos outsiders. Em outras palavras, nessa perspectiva, os estereótipos 

desempenham a função de justificar o sistema, oferecendo recursos cognitivos que permitiriam a 

manutenção da estrutura vigente da sociedade.  

 Assim, sobretudo na contemporaneidade, quando os meios de comunicação de massa 

alcançam milhões ou bilhões de pessoas, os estereótipos sociais, junto com os demais conteúdos 

informacionais, avaliativos e valorativos, ao serem sistematicamente veiculados a esse imenso 

público, acabam por produzir uma espécie de ‘repertório coletivo de estereótipos’. Este repertório 

constitui, no limite, as próprias representações sociais cristalizadas entre os membros de uma 

comunidade. Desse modo, conforme Marcuschi (2004a:277), mesmo que o mundo de nossos 

discursos seja sociocognitivamente produzido através de processos interativos entre os sujeitos,  

não devemos ser ingênuos a ponto de ignorar que as representações de um grupo social têm 

uma estabilidade bastante grande e que nem tudo é construído a cada momento a partir de um 

zero cognitivo. Existe um condicionamento sócio-cultural, ideológico e comportamental das 

comunidades em relação à atividade lingüística. 
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 Dentro da postura crítica aqui assumida, importa observar de que modo a construção dos 

estereótipos sociais, a partir desse condicionamento sociocultural, ideológico e comportamental, 

contribui para o conformismo a que se refere Baccega (1998). Nesse sentido, Quin (1994) 

salienta que os estereótipos são muitas vezes criados como resposta a uma ameaça percebida 

pelos grupos sociais dominantes, que lutam para se manter como os ‘donos do dizer’. Ou, nas 

palavras de Baccega (1998:12): “Nesta arena, a disputa pelos sentidos passa pela capacidade de 

localizar e questionar os estereótipos, desnudando os significados tácitos e muitas vezes 

apreendidos como sinônimo de verdade”. 

 Dessa forma, o enfoque da questão não é apenas o papel dos estereótipos para a construção 

de sentido, mas principalmente o modo como os sujeitos operam com os estereótipos para 

produzir sentido.  Trazendo a discussão para as práticas sociais e discursivas vivenciadas no 

domínio jurídico, cabe enfim questionar não só como funcionam os estereótipos constituídos a 

partir desses ‘conteúdos informacionais, avaliativos e valorativos’ oriundos do Direito e 

naturalizados na vida cotidiana, mas também como os produtores das cartilhas jurídicas operam 

com esses estereótipos para produzir determinados efeitos de sentido. É o que veremos a seguir.36 

 

3. OS ESTEREÓTIPOS NORMATIVOS NAS CARTILHAS JURÍDICAS 

3.1. NOÇÕES PRELIMINARES 

 A noção de estereótipo normativo ou estereótipo jurídico surge no âmbito das propostas 

elaboradas pela chamada Teoria Crítica do Direito (TCD). À semelhança da Análise do Discurso 

Crítica, a TCD não constitui uma escola única com concepções epistemológicas e metodológicas 

gerais e unitárias. Antes, o ‘pensamento jurídico crítico’ é formado por diversas correntes e 

posições teóricas que buscam questionar o que está normatizado e oficialmente consagrado nas 

práticas jurídicas formalistas e nas suas estratégias de legitimação dogmática (cf. Coelho, 2003). 

                                                 
36 Antes de encerrar este tópico, é necessário prestar o seguinte esclarecimento: existem outros estudos lingüísticos 
bastante relevantes que também buscam compreender os estereótipos. A opção por expor as idéias ora apresentadas, 
em detrimento de outras propostas, decorre não só das já mencionadas limitações de um trabalho deste porte, mas 
também do fato de que as teorias aqui citadas são as que melhor ‘dialogam’ com a linha adotada nesta pesquisa ou se 
prestam a uma discussão mais produtiva. Em todo caso, cabe ao menos deixar registradas as importantes 
contribuições para a análise dos estereótipos elaboradas por estudiosos como Jean-Claude Anscombre e Hilary 
Putman (ambos citados em Furlanetto, 2002), bem como Mário Vilela (2002). 
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 Comprometidas com a construção de uma organização social mais justa e democrática, as 

várias tendências da TCD propõe “repensar, dessacralizar ou romper com a dogmática lógico-

formal imperante”, através de um “amplo processo estratégico/pedagógico de ‘esclarecimento’, 

‘autoconsciência’, ‘emancipação’ e ‘transformação’ da realidade social” (Wolkmer, 2002:XV). 

Para tanto, essa ação libertadora e desmistificadora revela, denuncia e divulga as “inculcações 

hegemônicas”, as “pseudo-objetividades” e as “falácias ilusórias do mundo oficial”, propondo 

novos modelos de conceber e operacionalizar outras formas diferenciadas não repressivas e 

emancipadoras da atividade jurídica (Wolkmer, 2002:11).37   

 Assim, as abordagens críticas do Direito se aproximam ao denunciarem a manipulação 

político-ideológica do normativismo estatal ritualizado, apontando “as falácias e as abstrações 

técnico-formalistas dos discursos legais” (Wolkmer, 2002:80). Aliás, em seu exercício reflexivo e 

questionador, o ‘pensamento jurídico crítico’ confere especial atenção às práticas discursivas 

vivenciadas pelos sujeitos. Nesse sentido, Warat (1983:39) elenca, entre os objetivos específicos 

da TCD, “mostrar os mecanismos discursivos a partir dos quais a cultura jurídica converte-se em 

um conjunto fetichizado de discursos”. Ou seja, nessa empreitada pela dessacralização dos mitos 

normativos, a análise do discurso jurídico assume papel central para “realizar uma leitura 

ideológica do saber jurídico dominante, encaminhada à explicitação dos seus elementos 

fetichizados” (Warat, 1984:17-18).  

 Também atribuindo ao discurso uma função-chave dentro dessa perspectiva crítica, 

Entelman (1982 apud Wolkmer, 2002:24) afirma que 

o discurso, concebido como linguagem em ação, permite pensar o Direito e as teorias 

produzidas sobre ele, como uma linguagem em operação dentro de uma formulação social, 

produzindo e reproduzindo uma leitura de suas instituições que, por sua vez, coaduna e às 

                                                 
37 Naturalmente, como esta investigação está circunscrita dentro dos limites da Lingüística, não cabe aqui uma 
formulação mais delongada sobre a TCD. Entretanto, dentro da proposta multi e interdisciplinar da ADC (e da 
própria TCD) ora assumida, convém tecer ao menos alguns comentários adicionais sobre a constituição do 
‘pensamento jurídico crítico’ – basilar para a análise que seguirá –, sobretudo devido à pouca familiaridade dos 
estudos lingüísticos com esse movimento. De acordo com Wolkmer (2002:16-17), os primórdios da TCD originam-
se no final dos anos 1960, através da influência sobre juristas europeus de idéias provindas da releitura gramsciana 
feita pelo grupo de Althusser, da teoria crítica frankfurtiana e das teses de Foucault sobre o poder. No Brasil, a 
‘crítica jurídica’ ganha força em meados da década de 1980, a partir dos movimentos críticos francês e italiano. 
Apesar das diferentes perspectivas teóricas assumidas, os autores nacionais buscavam em comum revelar como, 
através da adoção e do ensino das doutrinas idealistas e formalistas do Direito positivista brasileiro, eram “encobertas 
e reforçadas as funções do Direito e do Estado na reprodução das sociedades capitalistas” (Warat e Pepe, 1996:65).   
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vezes determina o comportamento das distintas instâncias que o compõem. Desse ângulo, o 

discurso jurídico será parte preponderante do discurso do poder. 

  Acompanhando a evolução dos estudos lingüístico-discursivos, os juristas críticos, num 

primeiro momento, começaram a observar que “a mensagem normativa poderia ser manipulada, e 

o era efetivamente, no sentido de influenciar as condutas dos cidadãos, no interesse dos (...) 

donos do poder social e dos operadores jurídicos – advogados, promotores, magistrados, etc. – a 

serviço daqueles.” (Coelho, 2003:279).  

 Em seguida, passou-se a atentar para o fato de que a ciência jurídica tradicional 

sistematicamente lança mão de pretensos “referenciais objetivos”, tais como a ‘vontade ou 

intenção do Estado’, as ‘finalidades da lei’, os ‘interesses da sociedade’, os ‘direitos subjetivos’, a 

mens legis (a ‘vontade da lei’), a mens legislatoris (a ‘vontade do legislador’), etc. Na verdade, os 

estudiosos críticos constataram que esses referenciais eram inexistentes, fictícios, tendo sido 

criados pela dogmática, funcionando como ‘mitos’ que legitimavam o uso do direito no interesse 

do poder, raramente coincidente com os interesses da maioria.  

 Chega-se então à conclusão de que, através de um “discurso legitimador de suas próprias 

elaborações, cristalizadas em conceitos hipostáticos”, o Direito “não descreve uma ordem 

imanente, objetivamente pressuposta, mas a constrói ideologicamente” (Coelho, 2003:2;6). E 

mais: 

Os valores sociais do direito, como justiça, paz, segurança, ordem, cooperação, etc., e outros 

que às vezes surgem como implicação das ideologias racionais, como democracia, estado de 

direito, progresso, desenvolvimento e modernidade, devem ser encarados em função do 

contexto social onde são aplicados e dos operadores jurídico-políticos que os manipulam. 

(Coelho, 2003:398). 

 Tem-se a partir daí uma primeira aproximação da noção de estereótipos normativos ou 

jurídicos. Mais especificamente, a conceituação de estereótipo normativo aqui adotada encontra-

se formulada e sistematizada nas obras do jurista crítico argentino (radicado no Brasil) Luís 

Alberto Warat – em particular, Warat (1994 e 1995).38  

                                                 
38 Conforme observa Wolkmer (2002), L. A. Warat desenvolve uma epistemologia crítica do Direito tomando a 
Semiologia como principal referencial teórico. Apesar de esse instrumental semiológico nem sempre ser compatível 
com a perspectiva discursiva, sociocognitiva e interacionista ora assumida, buscou-se lançar mão – dentro da 
proposta interdisciplinar da ADC –  das principais idéias discutidas pelo autor acerca dos estereótipos normativos, 
adequando-se os pontos eventualmente inconciliáveis teoricamente. A obra Introdução Geral ao Direito (Warat, 
1994) consiste na verdade numa coletânea de textos produzidos pelo autor nas décadas de 1970 a 1990, devidamente 
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 O autor parte das idéias acerca dos estereótipos (lato sensu) já discutidas neste capítulo, 

asseverando que as nossas experiências cotidianas são baseadas em um conjunto de 

generalizações imprecisas e pouco rigorosas, partilhadas socialmente, denominadas “opiniões 

generalizadas”. Para Warat (1995), os sujeitos atuam na sociedade e interagem entre si, 

orientados por essas crenças culturalmente institucionalizadas e discursivamente compartilhadas 

e difundidas.  

 Uma das estratégias lingüísticas mais recorrentes para (re)produzir essa institucionalização 

através dos discursos são os estereótipos, que levam os interlocutores a evocar e aceitar opiniões 

generalizadas em consonância com o sistema de valores dominante. Esses elementos constituem 

uma espécie de “prêt-à-porter significativo”39, que permite o controle social ao fornecer modelos 

de estruturas estáveis e ideais do mundo, onde os conflitos parecem ter sido diluídos em função 

da força retórica das palavras. Nessa ordem perfeita e maniqueísta, o efeito de sentido construído 

pelo estereótipo produz uma ‘evidência’ tal de verdade, que se revela difícil questioná-lo.  

 O Direito, como conjunto de normas e instituições sob monopólio do Estado, para ser 

usado como instrumento de dominação dos grupos de poder hegemônicos, deve ser apresentado e 

socialmente sancionado como racional, uno, lógico, neutro, objetivo, imparcial, um sistema que 

tem soluções para todos os conflitos e que, fora dele, só haveria a desordem e a ruína social. 

Nesse cenário, os estereótipos construídos a partir dos valores jurídicos dominantes operam para 

dissimular ou ocultar as diferenças e embates inerentes à sociedade.  

 A dissimulação enfatiza os aspectos presumivelmente positivos e aceitáveis dessa situação, 

substituindo os complexos problemas sociais por valores jurídicos estereotipados como igualdade 

ou democracia, apenas transcritos para o papel, em constituições e leis sem eficácia. Já a 

ocultação esconde, sob a manta da suposta liberdade ou da aparente segurança, as profundas 

desigualdades sociais resultantes do sistema dominante, em que há ricos e pobres, privilegiados e 

excluídos (cf. Coelho, 2003). 

 Warat (1995) também se apóia nas idéias de Ross (1971 apud Warat, 1995:65), ao defender 

que os efeitos de sentido construídos por essas noções jurídicas estereotipadas são produzidos por 

                                                                                                                                                              
revisados. Já O Direito e sua Linguagem: 2ª versão (Warat, 1995) é a segunda edição de um trabalho homônimo de 
1984, que passou por uma série de alterações e aperfeiçoamentos em sua mais recente versão. 
39 Charaudeau & Maingueneau (2004:216) e Reboul (1975:145) empregam o termo prêt-à-penser (‘pronto-para-
pensar’). 
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meio da fabulação, “que consiste na apresentação de termos ou enunciados com o único objetivo 

de fazer crer em determinadas situações inexistentes. Mais do que uma falsidade, deve-se falar 

agora de uma ficção”. Dessa forma, através dos atos fabuladores – comuns na vida social para 

encobrir as transgressões às convenções da ordem vigente –, juristas, legisladores e operadores da 

lei fazem crer na ‘realidade substancial’ de certas instituições (governo, povo, justiça, etc.) e na 

‘racionalidade intrínseca’ do Direito. E assim, legitimiza-se juridicamente o poder do Estado “sob 

a ficção de que seus atos e discursos são realizados em nome de uma vontade geral – em nome de 

todos os homens” (Warat, 1995:69). 

 Desenvolvendo a sua proposta teórica, Warat (1995:70) designa de ‘definições persuasivas’ 

aquelas que veiculam estereótipos, e de ‘discursos persuasivos’ aqueles cuja aceitação depende 

de sua articulação a um ou mais estereótipos. Dessa maneira, esclarece o jurista, diversas 

expressões do âmbito legal constituem estereótipos normativos, uma vez que, fora dos seus 

contextos específicos e profissionais de uso, produzem ‘efeitos de verdade’, cujo poder 

argumentativo reside no fato de já estarem cultural e ideologicamente cristalizadas como valores 

universalmente aceitos.  

 Ademais, ao contrário dos doutrinadores do Direito que defendem a ‘artificialidade’ da 

linguagem jurídica – alegando que ela é “eminentemente técnica, artificial, precisa e, portanto, 

controlável” (Camillo, 2000:199) –, Kozicki (1998:445) salienta que “negar a possibilidade de 

significados plurais a um mesmo signo jurídico constitui um fetiche dos juristas, para os quais a 

lei ganha contornos de verdade absoluta, mascarando o conteúdo ideológico”. Já Struchiner 

(2002:83) argúi que os “termos gerais do direito referem-se a categorias que não são definidas 

por um conjunto de propriedades necessárias e suficientes que determinam sua aplicação, elas são 

imprecisas e demonstram características estereotipadas”.  

 Essa ‘fluidez’ do sistema categorial não é um fenômeno atípico. Antes, é constitutivo da 

própria noção sociocognitiva de língua, conforme afirma Marcuschi (2004a). É dessa forma que o 

léxico do domínio discursivo jurídico, ao ser investido política e ideologicamente para atender 

aos interesses dos grupos de poder, passa a ser concebido como um estereótipo normativo. Isto é, 

ao serem usados em determinados contextos e numa linguagem não-especializada, permeada por 

‘definições persuasivas’, esses estereótipos camuflam – sob a aparência de categorias ‘objetivas’ 
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e ‘legitimadas’ – práticas de manipulação, criação de consenso e manutenção das relações 

hegemônicas40. 

 A relação com exemplos de estereótipos normativos citados por Warat (1994, 1995) é 

extensa (e não exaustiva). Entre os mais recorrentes, o autor menciona os seguintes: lei, direito, 

liberdade, direito subjetivo, democracia, propriedade, justiça, paz social, ordem pública, boa-fé, 

direitos humanos, eqüidade, segurança, legítima defesa, sujeito de direito, bem jurídico, pessoa 

jurídica, direito natural, dever legal, cidadania, entre outros41. Além disso, apesar de essa lista se 

restringir a palavras e termos do Direito, os estereótipos “não se subscrevem aos signos; as 

sentenças, os discursos (...) podem ser objetos de processos de estereotipação” (Warat, 1995:74). 

 Assim, ao serem usados no dia-a-dia das pessoas, tais estereótipos normativos produzem 

certos efeitos de sentido, como estes mencionados por Warat (1995:73-74): a) a idéia de que a 

ordem jurídica fornece segurança aos cidadãos; b) a noção de que o sistema do Direito positivo é 

a garantia da paz social; c) a necessidade de adaptação ao modelo de ordem que os discursos 

jurídicos insinuam; d) a idéia de que o Direito circunscreve as tensões sociais dentro de um 

marco de pequenos conflitos; e) a superação dos problemas sociais através de mecanismos 

equilibrados do sistema jurídico; f) a neutralidade do Direito e do Estado: o Direito é o árbitro 

neutro das disputas entre os homens; g) a transformação da força em legalidade e da dominação 

em dever; h) a identificação do poder à lei; i) a identificação da obrigação de obedecer a certos 

valores aceitos como ‘essencialmente justos’; j) a idéia da finalidade ética da sanção. 

 Para ilustrar o processamento desse fenômeno, Warat (1994) estabelece uma curiosa 

analogia entre os estereótipos normativos e os super-heróis das histórias em quadrinhos – não 

coincidentemente, uma das estratégias retóricas mais usadas nas cartilhas jurídicas. Segundo o 
                                                 
40 Vale entretanto ressaltar que, consoante a concepção na ADC de sujeitos agentes e transformadores, é possível 
observar situações em que há uma ‘subversão’ desses estereótipos normativos. No interessante artigo MST: os 
sentidos da lei, Rodrigues (2003) analisa, a partir dos editoriais do Jornal Sem Terra, a constituição dos sentidos da 
palavra ‘lei’, que o MST significou e ressignificou em seus discursos ao longo da história. Em sua pesquisa, o autor 
mostra como a noção de ‘lei’ varia desde momentos em que há ‘convicção na lei’, passando pela ‘desconfiança na 
lei’, até chegar ao ‘sentido negativo da lei’. Já em um trabalho mais antigo sobre propaganda política, Brown 
(1971:116-117) apresenta como os conceitos de ‘paz’, ‘democracia’ e ‘liberdade’ são usados pelos então comunistas 
do bloco oriental de forma bastante distinta do senso comum ocidental capitalista.  
41 Valores negativos estereotipados também podem ser evocados, associando-os às situações socialmente 
indesejadas, vivenciadas pelo ‘inimigo’ que não respeita a ordem institucionalizada: guerra, insegurança social, 
terrorismo, tirania, injustiça, desumanidade, arbitrariedade política/jurídica, etc. (cf. Mucchielli, 1978:82). Por seu 
turno, ao analisar as notícias que envolvem lei e ordem, Chibnal (apud Pontes, 2004:86) destaca a ocorrência de uma 
série de valores positivos (legalidade, ordem, paz, honestidade, tolerância) contrapostos a valores negativos 
(ilegalidade, caos, violência, corrupção, intolerância).  
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autor, os super-heróis são apresentados como ‘paladinos da paz social’, enfrentando vilões que 

provocam o distúrbio da ordem social e ameaçam a segurança nacional ou mesmo mundial. O 

mesmo se dá com o Direito, nesse paralelo traçado pelo jurista: “O Estado, através dos 

estereótipos normativos, sublinha as situações de insegurança em que vive o cidadão (...). Os 

sistemas jurídicos então afirmam-se como realizadores de uma eficiente justiça material, guardiã 

do compromisso de segurança” (Warat, 1994:110). 

 Garcia (1994:32-33), ao discorrer sobre propaganda ideológica, apresenta um exemplo 

bastante elucidativo acerca de como esses estereótipos normativos são acionados: 

Quando alguém fala em ‘democracia’ a um grande número de pessoas, cada uma entende a 

palavra num sentido relacionado à sua própria condição. Pequenos empresários pensam em 

maior abertura para decidir sobre seus próprios negócios ou na possibilidade de concorrer com 

as multinacionais em igualdade de condições. Operários pensam em liberdade de lutar 

eficazmente por melhores condições de trabalho. Estudantes imaginam maior participação dos 

alunos nas decisões e atividades escolares, e assim por diante. E a palavra democracia é 

insistentemente utilizada pelos políticos e homens de governo, que raramente explicitam a que 

se referem concretamente. (...) Consegue-se, com isso, que cada um dos que ouvem a 

mensagem concorde com ela, por acreditar que diga respeito a si e a seus interesses e 

necessidades, e acabe apoiando o sistema econômico e o regime político. 

 Mas esse fenômeno não ocorre só nos discursos políticos. Também nas cartilhas jurídicas, é 

possível observar como os ‘discursos persuasivos’ (no sentido usado por Warat, 1995) lançam 

mão dos estereótipos normativos e de uma série de estratégias discursivas, tendo por fim 

construir e apresentar ao leitor uma determinada ‘versão’ da realidade. O modo como isso se dá 

constitui o foco do próximo item. 

 

3.2. ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS USADAS NAS CARTILHAS JURÍDICAS 

 Nas CJs, seus produtores manipulam discursivamente uma série de estereótipos (sociais e 

normativos), crenças, valores, representações, etc., com o propósito de produzir determinadas 

relações associativas, orientando os leitores para que aceitem a realidade ali apresentada. Neste 

tópico, portanto, o enfoque se concentra especificamente na análise mais sistemática dessas 

estratégias discursivas utilizadas nas cartilhas para a construção do sentido.  
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 Para tanto, e de acordo com a proposta metodológica adotada (cf. item 2 da Introdução), 

são observadas aqui as quatro categorias lingüístico-discursivas que se revelaram mais produtivas 

nas CJs para a ‘fabricação da realidade’: a nominalização, a apassivação, a modalização e a 

democratização discursiva. Vale ressaltar que, mais do que realizações ‘meramente’ lingüísticas, 

essas categorias analíticas constituem poderosos mecanismos de ação discursiva e ideológica 

usados pelos produtores das cartilhas, objetivando a naturalização das estereotipias normativas e 

a conseqüente adesão do leitor.  

 Conforme também já salientado na Introdução, as pesquisas exploratórias partiram do total 

de 28 cartilhas jurídicas (relacionadas ao final das Referências Bibliográficas), formando o 

corpus ampliado desta investigação. Entre essas obras, foram selecionadas seis cartilhas com 

variados ‘formatos’ e diversos suportes para melhor exemplificar as ocorrências de cada uma das 

categorias analíticas acima. Essas seis CJs (elencadas na Tabela 2 abaixo) constituem portanto o 

corpus restrito da pesquisa e encontram-se reproduzidas integralmente no Anexo.  

Tabela 2 – Corpus restrito 

TÍTULO  
DA CJ 

AUTOR / ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS E OBSERVAÇÕES 

Jovem Cidadão 
(CJ1) 

Senado Federal  
(2003) 

Cartilha em formato ‘revistinha’ (HQ), com distribuição gratuita, 
voltada para o público infanto-juvenil. (Outras  características 

dessa CJ podem ser observadas no item 2.1 do capítulo II, 
quando foram analisados os seus aspectos multimodais.) 

Justiça em 
Quadrinhos 

(Cartilha da Justiça) 
(CJ2) 

Tribunal de Justiça de 
Rondônia  

(2003) 

Série de 11 ‘minicartilhas’ quadrinizadas que utilizam como 
suporte cartões telefônicos. Vendidas comercialmente em 

Rondônia como cartões convencionais, essas CJs se destinam ao 
público em geral. (Para esta análise, foram considerados apenas 
os enunciados na frente dos cartões, já que no verso constam a 

transcrição do trecho da lei e as informações técnicas.)  

Dicas do Detran 
(CJ3) 

Departamento Estadual 
de Trânsito de 
Pernambuco  

(2005) 

Folheto institucional para campanha de segurança no trânsito, 
dirigido aos motoristas em geral e distribuído gratuitamente nas 

ruas pelos ‘arte-educadores’ do Detran-PE. (O folheto, na 
verdade, não é intitulado. O título lhe foi atribuído apenas para 

fins didáticos nesta exposição.)  

Responsabilidade 
Fiscal 
(CJ4) 

Dias  
(2000) 

 

Cartilha com configuração de ‘literatura de cordel’, tendo como 
destinatários sobretudo os gestores públicos, subordinados à Lei 
Complementar n.° 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF). Acompanha um CD (distribuído juntamente com 
a cartilha), em que o autor e repentista Sebastião Dias recita os 
versos do seu ‘cordel jurídico’ (capa reproduzida no Anexo).   

A Criança e seus 
Direitos 
(CJ5) 

Rodrigues  
(2003) 

Livreto comercializado em livrarias (preço médio: R$ 14,00), 
destinado não só às crianças, mas também “aos pais, às mães, às 

organizações voluntárias, às autoridades locais, ao governo, 
enfim, a cada uma das pessoas” (cf. apresentação da obra). (No 
Anexo, encontram-se reproduzidos os textos das páginas pares, 

já que as páginas ímpares são constituídas por ilustrações.) 
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TÍTULO  
DA CJ 

AUTOR / ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS E OBSERVAÇÕES 

A Trilha do 
Consuminho 

(CJ6) 

São Paulo 
(1998) 

Essa cartilha consiste em um jogo educativo, tendo como 
público-alvo educandos (a partir de 7 anos) e seus educadores. 
Em um tabuleiro lúdico (reproduzido no Anexo), os jogadores 
lidam, através de exemplos práticos, com as normas do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.° 8.078, de 
11/09/1990), a cada ‘casa’ que avançam.  

   

 A escolha dessas CJs não foi aleatória. Antes, no recorte metodológico adotado, optou-se 

por incluir os textos que, dentro dos limites desta investigação, melhor caracterizam os aspectos a 

serem tratados. Saliente-se, contudo, que esse recorte é simplesmente ilustrativo, uma vez que 

todas as cartilhas jurídicas foram usadas como fundamentação do estudo.  

 Objetivando tornar mais clara e didática a exposição dos resultados, esta investigação 

adotou o seguinte procedimento: após uma breve definição das categorias lingüístico-discursivas 

em tela, encontram-se relacionadas as ocorrências observadas nas cartilhas, acompanhadas da 

correspondente análise. 

 

3.2.1. NOMINALIZAÇÃO 

 A nominalização consiste, de acordo com Fairclough (2001), na conversão de uma oração 

ou de um processo em um nome (estados ou objetos): “x criticou bastante y” > “houve muita 

crítica”. Implica normalmente a omissão do agente (e do paciente) de uma oração, colocando o 

processo em si em segundo plano (o tempo e a modalidade não são indicados). Isto é, as 

nominalizações transformam ações e processos concretos em abstratos, ofuscando a causalidade e 

a responsabilidade do agente. Essa naturalização da opacidade da agência é ideologicamente 

motivada: as nominalizações projetam uma versão de realidade inquestionável (Magalhães, 2000) 

e a ilusão de objetividade através da impessoalidade (Kress e Hodge, 1979). 

 A nominalização opera, portanto, como um eficiente mecanismo de modificação da agência 

e da causalidade. Segundo Fairclough (2001), esse fenômeno discursivo transforma uma 

condição local e temporária num estado inerente ou numa propriedade, a qual pode então se 

tornar ela própria o foco da atenção cultural e da manipulação. Ademais, para o autor, a 

“linguagem (...) técnica favorece a nominalização, mas ela pode ser abstrata, ameaçadora ou 

mistificadora para pessoas leigas” (Fairclough, 2001:223). 
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 Observem-se agora os seguintes enunciados das CJs em análise42: 

(1) 3. PODER JUDICIÁRIO. É composto pelos Juízes, Desembargadores e Ministros, que garantem o 
cumprimento das leis. (CJ1:08) 

(2) A Constituição Federal trata da organização do Brasil, dos direitos dos cidadãos, da cultura e da ciência 
tecnológica do nosso País, da reforma agrária, da educação e dos esportes. (CJ1:11) 

(3) PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. A lei protege as árvores e os animais para garantir uma vida 
saudável... (CJ2:09) 

(4) ‘No Brasil, a discriminação é proibida!’ (CJ2:11) 

(5) Agora a sociedade / Tem como fiscalizar / As contas das gestões públicas [...]. (CJ4:01)  

(6) Inclusive a lei contém / Qualquer esclarecimento / De cumprimento de metas / Publicação de orçamento / 
Mas isso só é possível / Se houver planejamento. (CJ4:01) 

(7) Governante organizado / Tem idéia decisiva / Reúne as comunidades / Apóia a iniciativa / Do município 
que tem / Gestão participativa // Com essa iniciativa / O povo tem confiança / A saúde funciona / A 
educação avança / E o voto é a arma forte / Do processo da mudança. (CJ4:07) 

(8) Toda criança tem direito à igualdade, sem nenhuma discriminação de raça, cor, sexo, religião, 
nacionalidade... (CJ5:04) 

(9) Toda criança tem direito à proteção especial para o seu desenvolvimento físico, mental e social. (CJ5:06) 

(10) Toda criança tem direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas, para ela e para a sua mãe. 
(CJ5:10) 

(11) Toda criança física ou mentalmente incapacitada tem direito à educação e a cuidados especiais. (CJ5:12) 

(12) Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte de seus pais e da sociedade. (CJ5:14) 

(13) Organize na escola campanhas de preservação da natureza e defesa do consumidor. (CJ6:02) 

 
 Nos enunciados acima, as nominalizações apresentam as tensões e as contradições nos 

discursos dos produtores das CJs. Ao lançar mão de grupos nominais em vez de ações, as 

cartilhas ofuscam os participantes dos processos, contribuindo para a manutenção das 

estereotipias normativas, das relações hegemônicas e da reprodução da realidade social tal como 

exposta. A voz técnica, com base na ‘racionalidade nominalizada’ (Gomes, 2003), se sobrepõe ao 

tom ameno e coloquial das CJs. É o que se constata, por exemplo, no uso de nominalizações 

como ‘cumprimento das leis’ (1) e ‘cumprimento de metas’ (6), omitindo ou relegando a segundo 

plano quem tem que efetivamente cumprir, sem questionar, as determinações legais. Condensa-se 

a informação em um ‘nome’, criando a ilusão de conhecimentos socialmente legitimados. 

                                                 
42 As cartilhas são indicadas, entre parênteses, por CJ1, CJ2, etc., conforme exposto na Tabela 2 acima; o número 
após os dois pontos indica a página (reproduzida no Anexo) em que o enunciado se encontra. Nas citações, as 
palavras em itálico correspondem aos grifos originais nos textos; já as palavras sublinhadas foram destacadas para 
salientar as evidências dos fenômenos analisados. Os comentários entre colchetes nas citações foram adicionados 
para esclarecimento do contexto, de indicações não contidas no fragmento, etc. A omissão de partes do texto está 
registrada assim: [...]. 
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 Por seu turno, nominalizações como  ‘organização do Brasil’ (2), ‘reforma agrária’ (2), 

‘educação’ (2) e (9), ‘proteção ao meio ambiente’ (3), ‘discriminação’ (4) e (8), ‘gestões 

públicas’ (5), ‘preservação da natureza’ (13) e ‘defesa do consumidor’ (13), deixam obscura a 

verdadeira responsabilidade desses feitos: quem realmente organiza o Brasil?, quem reforma as 

terras do país e atendendo aos interesses de quem?, quem educa e é educado na realidade?, quem 

discrimina e é discriminado?, quem é o responsável por proteger o meio ambiente, gerir a ‘coisa 

pública’, preservar a natureza e defender o consumidor? A resposta, quando expressa, ocorre sob 

a forma de estereótipos normativos, como a lei (1), (3) e (6) ou a Constituição (2), cuja 

objetividade e materialidade não passam de mero ‘fetiche dos juristas’ (cf. Warat, 1995).    

 Já os enunciados (9) a (12) recorrem a uma série de nominalizações que naturalizam certos 

‘direitos’ da criança considerados universais e inquestionáveis. Aparentemente não importa 

mencionar ou explicitar o responsável por assegurar tais direitos ou por fiscalizar se estão sendo 

respeitados: ‘proteção especial’ (9), ‘alimentação, moradia e assistência médica adequadas’ (10), 

‘direito à educação e a cuidados especiais’ (11) e ‘direito ao amor e à compreensão’ (12).  

 De modo análogo, processos abstratos como ‘Gestão participativa’, ‘iniciativa’ e ‘processo 

da mudança’ (7) evocam valores positivos, cristalizados e desejáveis, não cabendo perguntar 

quem de fato participa da gestão e de que forma os interesses são gerenciados, quem toma essa 

iniciativa e por quê, nem em que direção se encaminha essa mudança. 

 

3.2.2. APASSIVAÇÃO 

 A apassivação, em linhas gerais, é a conversão de uma oração ativa em uma oração 

passiva, ocorrendo ou não a omissão da agência: “x matou y” > “y foi morto [por x]”. O 

apagamento do agente pode ocorrer ou porque é desconhecido, já conhecido, julgado irrelevante 

ou para deixar vaga a agência e, conseqüentemente, a causalidade e a responsabilidade. Mesmo 

quando o agente é explicitado, sua responsabilização é atenuada ou parcialmente ofuscada, já que 

o objeto (na voz ativa) torna-se sujeito, tomando portanto a posição inicial de tema do enunciado. 

 De acordo com Fairclough (2001:49), tanto a nominalização (vista no item 3.2.1) quanto a 

apassivação “podem ser associadas com aspectos do texto ideologicamente significativos, tal 
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como a mistificação sistemática da agência: ambas permitem que o agente de uma oração seja 

omitido”.  

 Nos seguintes exemplos, note-se que efeitos de sentido foram construídos quando os 

produtores das cartilhas operaram com enunciados na voz passiva: 

(14) 1. PODER LEGISLATIVO. É composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados que, juntos, 
formam o Congresso Nacional. (CJ1:06) 

(15) Os Estados são administrados pelos Governadores, e os Municípios, pelos Prefeitos. (CJ1:07) 

(16) 3. PODER JUDICIÁRIO. É composto pelos Juízes, Desembargadores e Ministros, que garantem o 
cumprimento das leis. (CJ1:08) 

(17) Os direitos dos índios estão reconhecidos na Constituição, que garante suas terras, sua cultura e suas 
organizações. (CJ1:13) 

(18) O Poder Judiciário é formado por juízes... e por tribunais. (CJ2:04) 

(19) ‘Afinal de contas, cidadania e justiça também se aprendem na escola.’ (CJ2:10) 

(20) Conforme a Lei orienta / Não são mais autorizados / Aqueles ‘funcionários’ / Ao bel prazer contratados / 
Favores e privilégios / Também estão descartados. (CJ4:04) 

(21) O cidadão é liberto / E tem como dever primeiro / Exercer os seus direitos [...]. (CJ4:05) 

(22) Toda criança tem direito de ser socorrida, em primeiro lugar, em casos de emergência. (CJ5:18) 

(23) Toda criança tem direito de ser protegida contra o abandono, a crueldade e a exploração no trabalho. 
(CJ5:20) 

 
 Semelhantemente à nominalização, o enfraquecimento ou mesmo a supressão dos atores 

sociais nos enunciados acima produz determinados efeitos de sentido que visam corroborar o 

modo como a realidade social é concebida e apresentada nas CJs. No caso dos enunciados (14) a 

(16) e (18), por exemplo, apesar de os agentes não serem omitidos, fica claro que a ênfase das 

sentenças recai sobre o seu elemento inicial – o tema. Nos enunciados (14) e (16), em particular, 

esse realce é marcado inclusive graficamente: ambos os temas estão escritos com letras 

maiúsculas e constituem na verdade o ‘título’ das sessões das cartilhas (vide Anexo).  

 Dessa forma, observe-se: ‘PODER LEGISLATIVO. É composto pelo Senado Federal’ 

(14); ‘Os Estados são administrados pelos Governadores’ (15); ‘PODER JUDICIÁRIO. É 

composto pelos Juízes’ (16); e ‘O Poder Judiciário é formado por juízes’ (18). Os enunciados  

ressaltam a existência e a função de entes abstratos do sistema jurídico (‘Poder Judiciário’, 

‘Estado’, etc.), em detrimento dos seus agentes (juízes, governadores, etc.). É o que também se 

percebe no uso de estereótipos normativos cidadania e justiça: ‘Afinal de contas, cidadania e 

justiça também se aprendem na escola’ (19). Constrói-se assim uma realidade em que essas 



Capítulo III: A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE NAS CJS ATRAVÉS DOS ESTEREÓTIPOS NORMATIVOS    
______________________________________________________________________________________________                                        

 

 112 

abstrações jurídicas são consideradas habituais, integrantes do senso comum e do dia-a-dia das 

pessoas, e não passíveis de serem contestadas. 

 A ausência de marcas que evidenciem o agenciamento também produz efeitos similares. É 

o que acontece nestes enunciados: ‘Os direitos dos índios estão reconhecidos na Constituição’ 

(17); ‘O cidadão é liberto’ (21); ‘Toda criança tem direito de ser socorrida’ (22); e ‘Toda criança 

tem direito de ser protegida’ (23). “Por quem?” é a primeira pergunta a ser feita diante dessas 

sentenças. Além disso, também é possível questionar que legitimidade possuiria o suposto agente 

responsável por reconhecer os direitos dos índios, por libertar o cidadão (e de que prisão?) e por 

socorrer e proteger as crianças (e contra quem, já que as nominalizações ‘abandono’, ‘crueldade’ 

e ‘exploração do trabalho’ (23) também omitem o agente?).  

 Recorrer ao estereótipo da lei é a saída usual: ‘Conforme a Lei orienta / Não são mais 

autorizados / Aqueles ‘funcionários’ / Ao bel prazer contratados / Favor e privilégios / Também 

estão descartados’ (20). E não era a própria lei que anteriormente teria autorizado a contratação 

‘ao bel prazer’ desses funcionários? 

 

3.2.3. MODALIZAÇÃO 

 Em seus atos discursivos, o sujeito enunciador sempre toma um posicionamento ante os 

enunciados que produz. As atitudes do locutor em relação ao seu discurso são expressas por meio 

de relações de modalidade, que apresentam diversas formas de lexicalização. A modalização 

consiste, portanto, na expressão de comprometimento/distanciamento dos falantes com suas 

asserções.  

 A modalidade, para Lyons (1977), revela-se nas maneiras como se expressam, na língua, 

graus de certeza e comprometimento, ou, alternativamente, vagueza e falta de comprometimento, 

crenças pessoais e conhecimentos geralmente aceitos. Stubbs (1986:4), por sua vez, afirma que a 

modalidade “pode ser vista como um princípio organizador central da linguagem”.  

  Por seu turno, Koch (2003) defende que a escolha de um tipo de modalização por um 

locutor é determinada por, no mínimo, dois critérios: as informações que possui a respeito da 

proposição a ser proferida, e o grau de engajamento com relação a ela (interesse, preferência, 

normas sociais, ações precedentes, objetivos futuros, etc.).  
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 Para a autora (Koch, 1999), a importância do uso das modalidades discursivas assume 

vários contornos, uma vez que esse recurso: a) possibilita ao locutor assinalar a distância relativa 

em que se situa com relação ao enunciado que produz, seu maior ou menor grau de engajamento 

relativamente ao que é dito, definindo o grau de tensão estabelecido entre os interlocutores;        

b) possibilita ao enunciador esclarecer os tipos de atos que almeja realizar, fornecendo ao 

interlocutor ‘pistas’ referentes aos seus propósitos; c) permite modalizações introduzidas por 

outras ‘vozes’ incorporadas ao seu discurso, ou seja, originadas de diferentes enunciadores;        

d) possibilita, por fim, construir um retrato do evento histórico, que é a produção do enunciado. 

 Nesta investigação, a modalização é observada sob três aspectos: a modalização deôntica, a 

modalização epistêmica e a modalização categórica. 

 

a) Modalização deôntica: posicionamento do enunciador frente aos enunciados que produz e aos 

seus interlocutores, no que se refere ao eixo da conduta ou das normas, isto é, aquilo que se deve 

ou se permite fazer (Koch, 1999). Pode manifestar-se através de performativos explícitos (eu 

ordeno, eu proíbo, eu permito, etc.), auxiliares modais (poder, dever, querer, precisar, etc.), 

formas verbais perifrásticas (poder, dever, querer, etc. + infinitivo), predicados cristalizados (é 

proibido, é permitido, etc.), modos e tempos verbais (imperativo, futuro do presente, certos 

empregos do subjuntivo e do infinitivo, etc.), entre outros elementos (Koch, 1996). 

 Observem-se os enunciados abaixo: 

(24) Assim como você tem que seguir regras em sua vida, como escovar os dentes todos os dias, também como 
cidadão deve seguir regras comuns a todos os brasileiros. Como toda regra, a Constituição define o que se 
pode fazer e o que se deve fazer. (CJ1:05) 

(25) Por exemplo: um desenho assim [o desenho mostra a personagem atravessando a rua na faixa de pedestre 
e apontando para uma placa de trânsito] representa a idéia É PROIBIDO ESTACIONAR E PARAR. 
(CJ1:16) 

(26) ‘Acredite na justiça e lute por um país melhor!’ (CJ2:10) 

(27) ‘No Brasil, a discriminação é proibida!’ (CJ2:11) 

(28) Leia este folheto do mesmo jeito que você dirige seu carro: com atenção. (CJ3:01) 

(29) É PROIBIDO: - Dirigir alcoolizado ou sob efeito de drogas ou de qualquer substância entorpecente [...]. 
(CJ3:02) 

(30) ATENÇÃO. Obedeça às leis do trânsito. (CJ3:02) 

(31) O cinto de segurança deve ser utilizado por todos os ocupantes do veículo. / Crianças com menos de 10 
anos só podem andar no banco de trás. / Embarque e desembarque dos passageiros devem ser feitos sempre 
do lado da calçada. (CJ3:02) 

(32) Siga as dicas do Detran e faça o trânsito andar mais seguro. (CJ3:02) 
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(33) Por isso antes de gastar / Senhor Gestor pense bem / Consulte a sua receita / Veja as despesas também / 
Não se faz o que não pode / Nem se gasta o que não tem. (CJ4:01) 

(34) Por isso a população / Precisa ficar atenta / Na receita quando cai / Na despesa quando aumenta [...]. 
(CJ4:03) 

(35) Dívida do mobiliário / Despesas com pessoal / De quatro em quatro meses / Tem que constar afinal / Nas 
folhas de um relatório / Feito na gestão fiscal. (CJ4:04) 

(36) Todo produto deve conter no rótulo os possíveis riscos à saúde e segurança. (CJ6:01) 

(37) Produto importado sem instruções de uso em língua portuguesa? Desista dele! (CJ6:01) 

(38) Só pode usar o selo do INMETRO o brinquedo fabricado com normas de segurança e qualidade. (CJ6:01) 

(39) Você comprou brinquedo por preço superior ao anunciado. Conheça seus direitos. (CJ6:01) 

(40) Isso é publicidade enganosa. A loja deve cumprir o que anunciou. (CJ6:01) 

(41) Na embalagem devem constar informações sobre composição, validade, quantidade, dados do fabricante e 
como utilizar o produto. (CJ6:02) 

(42) Garanta seus direitos. Na hora da compra, peça nota fiscal. (CJ6:02) 

 
 Não é surpresa constatar que a modalização deôntica revela-se uma das estratégias 

discursivas mais produtivas usadas nas CJs. Como já salientado anteriormente, as cartilhas 

operam como um poderoso ‘instrumento de tutelamento’, instruindo os cidadãos leigos acerca de 

como agir em determinadas práticas sociais. Além disso, mesmo que seu propósito comunicativo 

maior seja ‘didatizar’ o texto legal, as cartilhas não abandonam o caráter coercitivo de outros 

gêneros do domínio jurídico, impondo normas e procedimentos a serem seguidos no dia-a-dia. 

 Nas diversas ocorrências observadas, destaca-se inicialmente o papel desempenhado pelos 

verbos no imperativo: ‘Acredite’ (27), ‘lute’ (27), ‘leia’ (28), ‘obedeça’ (30), ‘siga’ (32), ‘faça’ 

(32), ‘pense’ (33), ‘Consulte’ (33), ‘Veja’ (33), ‘Desista’ (37), ‘Conheça’ (39), ‘Garanta’ (42) e 

‘peça’ (42). Conforme afirma Boehm (2002:217), o “tempo verbal funciona como importante 

recurso argumentativo no discurso jurídico”. Dessa forma, ao usar de modo tão recorrente verbos 

no imperativo, os produtores das CJs deixam claro o que é obrigatório, o que é imposto pela lei. 

 A voz autoritária não dá margem à contestação discursiva: deve-se cumprir o que é exigido 

nas cartilhas e, por extensão, no texto legal. A associação desses verbos a estereótipos normativos 

como justiça e direito – ‘Acredite na justiça’ (26), ‘Conheça seus direitos’ (39), ‘Garanta seus 

direitos’ (42) – corrobora a necessidade de o leitor ter que obedecer a tais preceitos, sob pena de 

não ver os seus ‘direitos’ serem respeitados. 

 Essa assimetria do poder discursivo entre os produtores das CJs (a voz da autoridade) e os 

leitores leigos (a voz dos subordinados à lei) também é marcada através dos auxiliares modais 
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(poder, dever, precisar) e das formas verbais perifrásticas (poder, dever, ter que + infinitivo). É o 

que ocorre nos seguintes exemplos: ‘você tem que seguir regras’ (24); ‘também como cidadão 

[você] deve seguir regras’ (24); ‘a Constituição define o que se pode fazer e o que se deve fazer’ 

(24); ‘O cinto de segurança deve ser utilizado por todos’ (31); ‘Crianças com menos de 10 anos 

só podem andar no banco de trás’ (31); ‘Embarque e desembarque dos passageiros devem ser 

feitos sempre do lado da calçada’ (31); ‘a população precisa ficar atenta’ (34); ‘Despesas com 

pessoal [...] tem que constar afinal nas folhas de um relatório’ [sic] (35); ‘Todo produto deve 

conter no rótulo os possíveis riscos’ (36); ‘Só pode usar o selo do INMETRO o brinquedo 

fabricado com normas de segurança’ (38). 

 Analogamente, no recorrente predicado cristalizado ‘é proibido’, também se acentua a 

diferença do poder discursivo entre os interlocutores das CJs, relegando aos leitores o dever de 

acatar passivamente tais proibições: ‘É proibido estacionar e parar’ (25); ‘a discriminação é 

proibida’ (27); ‘É proibido dirigir alcoolizado’ (29).  

 O uso desse predicado cristalizado, bem como dos auxiliares modais e das formas verbais 

perifrásticas evidencia o elevado controle discursivo assumido pelos produtores das cartilhas. Sua 

voz impositiva proíbe, obriga ou permite determinadas ações de todos os que estão sujeitos à lei: 

os cidadãos em geral, os motoristas, os responsáveis pela venda ou pela fabricação de produtos, 

etc. (Re)produz-se assim a crença jurídica estereotipada de que só seguindo essas ‘regras comuns 

a todos os brasileiros’ (24) é possível conseguir ‘um país melhor’ (26). 

 
b) Modalização epistêmica: posicionamento do enunciador sobre o teor de verdade da 

proposição, referindo-se à linguagem enquanto troca de informação e conhecimento. Pode 

manifestar-se através de advérbios (sobretudo terminados em -mente), verbos modais (poder, 

principalmente para indicar baixo comprometimento), tempos verbais hipotéticos (como o futuro 

do pretérito do modo indicativo), adjetivos (provável, inevitável, certo, etc., podendo ocorrer 

também em predicados cristalizados), entre outros elementos (Koch, 1996 e 1999). 

 Vejam-se a seguir algumas ocorrências da modalização epistêmica: 

(43) Os diplomas e certificados das escolas em que vocês estudam têm o Selo Nacional, significando com isso 
que o Governo brasileiro reconhece o valor do seu diploma, ou seja, sem o Selo Nacional, um diploma ou 
certificado pode ser falsificado. (CJ1:19) 

(44) O juiz só obedece à lei e à sua consciência! Para ele não interessa se a pessoa é pobre ou rica: ele decide 
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sempre de acordo com o Direito. (CJ2:04) 

(45) Leia este folheto do mesmo jeito que você dirige seu carro: com atenção. (CJ3:01) 

 
 Em contraste com a elevada incidência da modalização deôntica, a modalização epistêmica 

revela uma baixa freqüência. Essa constatação talvez decorra do fato de que os textos legais – os 

quais dão origem às cartilhas jurídicas – também recorrem pouco à essa modalidade. Segundo 

Boehm (2002), os legisladores têm que se mostrar altamente comprometidos com o teor de 

verdade das leis. Afinal, em consonância com o seu valor de estereótipo normativo, elas são 

impostas como determinações a serem cumpridas de forma inquestionável. Marcas de um baixo 

grau de comprometimento com a verdade das proposições legais poderiam ensejar o 

questionamento de sua validade ou de sua eficácia pelos que estão a elas subordinados. 

 Por serem esporádicas, as ocorrências de estratégias da modalização epistêmica nas CJs não 

chegam nem sequer a constituir alguma regularidade de uso. Em (43), o enunciador admite a 

possibilidade de um documento oficial que não tenha o Selo Nacional ser falsificado. Só com 

esse Selo é que o Governo pode exercer a sua função socialmente legitimada de reconhecer a 

validade de diplomas e certificados. Já em (44), através do advérbio sempre – ‘ele [o juiz] decide 

sempre de acordo com o Direito’ –, o produtor da cartilha reforça a noção de Direito como um 

estereótipo normativo. Isto é, o Direito e também a lei – ‘O juiz só obedece à lei’ (44) – são 

concebidos como entes imanentemente justos, imparciais, superiores e benévolos. E por fim, em 

(45), o enunciador especifica o modo como quer que seu texto seja lido – ‘com atenção’ –, 

conferindo à cartilha/folheto um papel relevante no ato de instruir como os motoristas devem se 

comportar ao dirigir.   

 
c) Modalização categórica: posicionamento do enunciador ante o grau de verdade da 

proposição, demonstrando convicção ou conhecimento sobre o enunciado e projetando seu ponto 

de vista como universal, imutável e certo. Manifesta-se não só através de enunciados pouco (ou 

não) marcados por modalizadores explícitos, mas também com verbos no presente do modo 

indicativo. A ‘ocultação’ da modalidade é muito comum em certos discursos, quando o locutor 

deseja dar a sua enunciação a impressão de um discurso neutro, contribuindo para a aceitação do 

seu enunciado. Não obstante, Koch (1999:84) afirma que essa ocultação deixa sempre um traço: 

“a enunciação aí está, o locutor apenas finge esquecê-la para dar a impressão de que seu ato é 

neutro, de que ele não manifesta nenhuma atitude com relação a ela, de que o valor dos 
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enunciados é objetivo”. A autora ainda acrescenta: a “ocultação modal é acompanhada de uma 

‘retórica do neutro’ em que o locutor oculta sua enunciação para melhor convencer por meio de 

seu enunciado” (Koch, 1999:84).  

 Atente-se agora para os seguintes exemplos: 

(46) A Constituição brasileira é um conjunto de regras, que ordena a vida do Brasil e dos brasileiros. Cada país 
tem sua própria Constituição, que é a sua lei maior. Todas as outras leis têm que combinar com as regras da 
Constituição, se não, não valem. Como toda regra, a Constituição define o que se pode fazer e o que se 
deve fazer. Então, dizemos que a nossa Carta Magna define direitos e deveres para todos os cidadãos 
brasileiros e para estrangeiros que vivem no Brasil. (CJ1:05) 

(47) Os Senadores e os Deputados têm a função de elaborar as leis de nosso País. (CJ1:06) 

(48) 2. PODER EXECUTIVO. Quem exerce este poder é o Presidente da República. Ele é o Chefe de Governo 
e de Estado que, junto com os seus Ministros e Secretários, governa o País. [...] O Poder Executivo aprova 
e executa as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. (CJ1:07) 

(49) 3. PODER JUDICIÁRIO. É composto pelos Juízes, Desembargadores e Ministros, que garantem o 
cumprimento das leis. (CJ1:08) 

(50) Além desses assuntos, a Constituição Federal estabelece os princípios gerais de todos os tributos e 
impostos, coordena as atividades econômicas, a política urbana e a política agrícola. (CJ1:09) 

(51) A Constituição Federal trata da organização do Brasil, dos direitos dos cidadãos, da cultura e da ciência 
tecnológica do nosso País, da reforma agrária, da educação e dos esportes. (CJ1:11) 

(52) A Lei Maior também se ocupa das Comunicações, do Meio Ambiente, e tem um capítulo só para a família, 
as crianças e os idosos. (CJ1:12) 

(53) Os direitos dos índios estão reconhecidos na Constituição, que garante suas terras, sua cultura e suas 
organizações. (CJ1:13) 

(54) [...] Este capítulo determina que o Português é a língua oficial do Brasil. (CJ1:15) 

(55) Nossa Constituição diz que o Brasil tem quatro Símbolos Nacionais: a Bandeira, o Hino, o Selo e as Armas 
da República. (CJ1:16) 

(56) Símbolo é algo que serve para nos lembrar de alguém, alguma coisa ou até de uma idéia. Por exemplo: um 
desenho assim [o desenho mostra a personagem atravessando a rua na faixa de pedestre e apontando para 
uma placa de trânsito] representa a idéia É PROIBIDO ESTACIONAR E PARAR. Uma faixa de listras 
brancas sobre o asfalto significa LUGAR PARA AS PESSOAS ATRAVESSAREM A RUA COM 
SEGURANÇA.  (CJ1:16) 

(57) [...] Por isso, a Bandeira tem cores de antigas bandeiras portuguesas. [...] As 27 estrelas representam cada 
um dos Estados brasileiros. (CJ1:17) 

(58) SELO NACIONAL. O Selo Nacional é um símbolo que se usa como uma espécie de carimbo em alguns 
documentos oficiais brasileiros. Os diplomas e certificados das escolas em que vocês estudam têm o Selo 
Nacional, significando com isso que o Governo brasileiro reconhece o valor do seu diploma, ou seja, sem o 
Selo Nacional, um diploma ou certificado pode ser falsificado. (CJ1:19) 

(59) As Armas da República são um brasão, um outro tipo de símbolo que é utilizado em todos os documentos 
oficiais do Brasil. [...] As Armas da República, o nosso brasão, também representam as belezas e as 
riquezas de nossa Pátria. (CJ1:20) 

(60) O prefeito governa a cidade. / O governador administra o estado. / O presidente da república governa o 
país. (CJ2:03) 

(61) A lei protege as árvores e os animais para garantir uma vida saudável. (CJ2:09) 
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(62) ATENÇÃO. Obedeça às leis do trânsito. Elas garantem a sua segurança e prevêem punição aos infratores. 
(CJ3:02) 

 
 A relação das ocorrências de modalização categórica é extensa (a lista acima, ressalte-se, é 

apenas exemplificativa e não exaustiva). O elevado nível de comprometimento dos produtores 

das CJs com a verdade nas proposições é garantido por uma fonte segura: o valor de estereótipo 

normativo da lei. A realidade construída pela lei não abre espaço para ambigüidade, contestação 

ou conflito, já que estes são punidos através de sanções legitimadas pela própria lei.  

 Portanto, nesse mundo perfeito, discursivamente constituído através de verbos no presente, 

a lei fetichizada reina soberana: a Constituição ‘ordena a vida do Brasil’, ‘define o que se pode 

fazer e o que se deve fazer’ e ‘define direitos e deveres para todos os cidadãos’ (46). A Lei Maior 

também ‘estabelece os princípios gerais’ (50), ‘coordena as atividades econômicas’ (50), ‘trata 

da organização do Brasil’ (51), ‘se ocupa das Comunicações’ (52), ‘tem um capítulo só para a 

família’ (51) e ‘garante suas terras [dos índios]’ (53). Ademais, a Carta Magna ‘diz que o Brasil 

tem quatro Símbolos Nacionais’ (55). Um símbolo, aliás, ‘é algo que serve para nos lembrar de 

alguém, alguma coisa ou até de uma idéia’ (56). Assim, um determinado símbolo de trânsito 

‘representa a idéia de [que] é proibido estacionar’, já outro ‘significa lugar para as pessoas 

atravessarem a rua’ (56). Mas há também outros símbolos oficiais. As 27 estrelas da Bandeira 

Nacional, por exemplo, ‘representam cada um dos Estados brasileiros’ (58). Já o Selo Nacional 

‘é um símbolo que se usa como uma espécie de carimbo [...] significando que o Governo 

reconhece o valor do seu diploma’ (58). E as ‘Armas da República são um brasão’ e 

‘representam as belezas e as riquezas da nossa Pátria’ (59). Por fim, nunca é demais lembrar que 

a ‘lei protege as árvores e os animais’ (61) e por isso todos os cidadãos devem obedecer as leis: 

‘Elas garantem a sua segurança e prevêem punição aos infratores’ (62). 

 A lei é ainda responsável por definir papéis sociais, estabelecendo – também através de 

verbos no presente do indicativo – as posições hierárquicas daqueles que detêm o poder 

legitimado nas próprias leis: ‘Os Senadores e os Deputados têm a função de elaborar as leis’ (47), 

o Poder Executivo ‘governa o País’ e ‘aprova e executa as leis’ (48), os membros do Poder 

Judiciário ‘garantem o cumprimento das leis’ (49). Por seu turno, ‘O prefeito governa a cidade. 

O governador administra o estado. O presidente da República governa país’ (60).   
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 A realidade social tal qual construída nas cartilhas jurídicas apresenta-se, dessa forma, 

como um lugar ideal, em que tudo funciona de forma adequada, satisfazendo a todos e, logo, 

impossível de ser contestada. Garante-se com isso a manutenção das relações hegemônicas e das 

assimetrias discursivas de poder através da reprodução de crenças e valores jurídicos 

cristalizados, lingüisticamente realizados através dos estereótipos normativos.  

 

3.2.4. DEMOCRATIZAÇÃO DISCURSIVA 

 Como já comentado no capítulo II, a democratização discursiva não constitui um fenômeno 

lingüístico isolado. Antes, corresponde a uma tendência da contemporaneidade à informalidade 

discursiva, em que o discurso conversacional está sendo projetado de seu domínio original, 

saindo das interações pessoais da esfera privada em direção à esfera pública (Fairclough, 2001). 

O processo consiste, grosso modo, na retirada das desigualdades dos direitos, das obrigações e do 

prestígio discursivo dos grupos de pessoas. Isso decorre do fato de que os “valores culturais 

contemporâneos atribuem alto valor à informalidade, e a mudança predominante está ligada a 

formas que lembram a fala na escrita” (Fairclough, 2001:252). 

 Também como frisado anteriormente, essa eliminação das assimetrias explícitas pode, no 

entanto, ser apenas aparente e estar sendo substituída por outras formas mais sutis de dominação. 

Segundo Fairclough (2001), entre os mecanismos observáveis de democratização discursiva, 

pode-se citar a eliminação de uma série de marcadores, como por exemplo: a) das formas 

assimétricas de tratamento (‘senhor’, ‘senhora’, etc., substituídos por ‘você’); b) de diretivos 

diretos (p.ex., os imperativos, substituídos por formas mais indiretas e sensíveis à face); c) do 

uso, por parte de enunciadores poderosos, de vocabulário especializado, inacessível a outros 

(usando-se, em substituição, palavras e termos coloquiais, próximos ao dia-a-dia do interlocutor 

leigo); e d) de marcadores explícitos de poder (substituídos por marcas do discurso 

conversacional).  

 Esse fenômeno pode ser percebido nos seguintes enunciados das cartilhas jurídicas 

investigadas: 

(63) Oi, pessoal! “Jovem Cidadão” é uma revista para crianças feita pelo Senado Federal. Na revista n.° 1 vimos 
como funciona a Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal [...]. Esta é a nossa 
segunda edição. Neste número vamos tratar de dois assuntos muito importantes: a Constituição do Brasil e 
os Símbolos Nacionais. (CJ1:01) 
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(64) Assim como você tem que seguir regras em sua vida, como escovar os dentes todos os dias, também como 
cidadão deve seguir regras comuns a todos os brasileiros. (CJ1:05) 

(65) Quando votamos, damos poderes para que algumas pessoas cuidem do Brasil. (CJ1:06) 

(66) Na parte que fala dos nossos direitos, existe um capítulo sobre a nacionalidade dos cidadãos nascidos no 
Brasil e dos que escolhem ser naturalizados brasileiros. (CJ1:15) 

(67) Nossa Constituição diz que o Brasil tem quatro Símbolos Nacionais: a Bandeira, o Hino, o Selo e as Armas 
da República. (CJ1:16) 

(68) SÍMBOLOS NACIONAIS. É sobre isso que vamos falar agora... Antes, porém, vamos brincar um pouco! 
(CJ1:16) 

(69) A BANDEIRA NACIONAL. Como vocês sabem, em 1500 os portugueses tomaram a posse do Brasil. 
(CJ1:17) 

(70) Olhe o desenho [da esfera azul no centro da bandeira brasileira] e procure o nome da estrela que 
simboliza o Estado onde você nasceu ou onde você mora. Dê uma olhada nas outras estrelas. Bonitas, não? 
Você sabia que as estrelas estão arrumadas na nossa Bandeira na mesma posição que elas ocupavam no céu 
do Rio de Janeiro, na noite de 15 de novembro de 1889? [...] E adotamos a bandeira que temos hoje em dia. 
Por isso, o dia 15 de novembro é feriado no Brasil inteiro, para a gente comemorar a Proclamação da 
República. (CJ1:18) 

(71) Os diplomas e certificados das escolas em que vocês estudam têm o Selo Nacional, significando com isso 
que o Governo brasileiro reconhece o valor do seu diploma [...]. Como vocês podem ver, nosso Selo se 
constitui daquela mesma esfera azul com a faixa branca que fica no centro de nossa Bandeira, sendo 
cercado por outra faixa onde está escrito REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (CJ1:19) 

(72) As Armas da República, o nosso brasão, também representam as belezas e as riquezas de nossa Pátria. 
(CJ1:20) 

(73) Todos nós temos direitos! (CJ2:01) 

(74) NOSSOS DIREITOS. Todos têm direito à moradia. (CJ2:05) 

(75) NOSSOS DIREITOS. Todo trabalhador tem direito a um salário mínimo e 13° salário. (CJ2:08) 

(76) ‘Acredite na justiça e lute por um país melhor’ / ‘...Então vamos juntos torná-los realidade!’ (CJ2:10)  

(77) O Detran sabe que cuidar do trânsito é importante. Pois você é parte dele. Por isso, aqui estão algumas 
informações para você andar sempre seguro. (CJ3:02) 

(78) Atenção Gestores Públicos / Em qualquer atividade / Vamos administrar / Com responsabilidade / Dentro 
das normas legais / da nossa realidade. (CJ4:01) 

(79) Você da zona rural / Mesmo morando distante / Reconheça seus direitos / Torne-se um participante / Do 
processo democrático / Do país hoje em diante. (CJ4:08) 

(80) ‘Olá! Eu sou o Consuminho. Vou ajudá-los a percorrer a trilha e, no final, vamos saber porque este é o jogo 
onde todos ganham!’ (CJ6:01) 

(81) Água é um bem que todos nós precisamos. Economize! (CJ6:02) 

(82) Parabéns! Este é o jogo onde todos ganham, porque aprendemos um pouco mais sobre os direitos e deveres 
do Consumidor. (CJ6:02) 

 
 Ao observar esses enunciados, fica clara a rearticulação de um domínio privado em termos 

de público, criando um jogo de tensões discursivas – a ‘voz da lei’ x a ‘voz do mundo da vida’. 

Como já mostrado no capítulo II (inclusive através dos recursos multimodais nas CJs), as 

cartilhas se caracterizam como um lugar sociopolítico e ideológico de disputa entre o discurso 
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autoritário e impositivo das normas jurídicas e os traços discursivos de familiaridade, próximos à 

fala do dia-a-dia do cidadão comum. 

 Por um lado, como se viu anteriormente, os produtores das cartilhas usam determinadas 

estratégias lingüísticas como a nominalização, a apassivação e a modalização (sobretudo a 

deôntica e a categórica), como poderosos mecanismos de manutenção do controle discursivo. 

Inocula-se, assim, uma realidade ‘pronta’, incontestável, restando ao leitor leigo apenas acatá-la. 

Por outro lado, com o propósito não só de conquistar, mas também de sustentar a adesão de seus 

interlocutores, os enunciadores das CJs lançam mão de uma série de recursos discursivos para 

encobrir os marcadores explícitos das assimetrias de poder. 

 Um desses recursos é o que podemos chamar de solidarização sintética. Os autores das CJs 

simulam uma simetria de poder discursivo, incluindo-se no enunciado através de pronomes 

pessoais na primeira pessoa do plural e formas similares (nós, nosso, a gente, etc.). É o que se 

constata em diversos trechos das cartilhas jurídicas analisadas: ‘Na revista n.° 1 vimos como 

funciona a Secretaria Especial de Editoração e Publicações [...]. Esta é a nossa segunda edição. 

Neste número vamos tratar de dois assuntos muito importantes’ (63); ‘Quando votamos, damos 

poderes’ (65); ‘nossos direitos’ (66); ‘Nossa Constituição’ (67); ‘É sobre isso que vamos falar 

agora... Antes, porém, vamos brincar um pouco!’ (68); ‘nossa Bandeira’ (70); ‘E adotamos a 

bandeira que temos hoje em dia’ (70); ‘para a gente comemorar a Proclamação da República’ 

(70); ‘nossa Pátria’ (72); ‘Todos nós temos direitos!’ (73); ‘Nossos direitos’ (74) e (75); ‘Então 

vamos juntos torná-los realidade!’ (76); ‘Vamos administrar’ (78); ‘nossa realidade’ (78); ‘vamos 

saber porque este é o jogo onde todos ganham!’ (80); ‘Água é um bem que todos nós precisamos’ 

(81); ‘aprendemos um pouco mais sobre os direitos e deveres do Consumidor’ (82).  

 Outra estratégia com elevada freqüência para simular a democratização discursiva é a que 

podemos denominar de interpelação sintética. Os produtores das CJs se dirigem diretamente aos 

leitores através do pronome ‘você(s)’ e de vocativos ou interjeições coloquiais e construções 

afins, como se estivessem dialogando face a face. Supõe-se, portanto, uma ‘conversa espontânea’ 

entre os participantes da interação, em que os autores das cartilhas ‘falam’ de modo direto com os 

seus interlocutores. É o que se observa nos seguintes enunciados: ‘Oi, pessoal!’ (63); ‘Assim 

como você tem que seguir regras’ (64); ‘Como vocês sabem’ (69); ‘Estado onde você nasceu ou 

onde você mora’ (70); ‘Dê uma olhada nas outras estrelas. Bonitas, não?’ (70); ‘certificados das 
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escolas em que vocês estudam’ (71); ‘Como vocês podem ver’ (71); ‘você é parte dele [do 

trânsito]’ (77); ‘Você da zona rural [...] reconheça seus direitos’ (79); ‘Olá! Eu sou o 

Consuminho’ (80).  

 Essa interpelação sintética, no entanto, não deixa de evidenciar uma certa ambigüidade. 

Isso porque as cartilhas podem, num panorama mais geral, ser caracterizadas dentro do fenômeno 

chamado ‘politização da mídia’ (Piovezani Filho, 2003). De acordo com essa visão, os mass 

media (jornais, revistas e outras publicações, entre elas as CJs) pressupõem uma legitimidade já 

constituída, inscrevendo-se num lugar da enunciação próprio daquele que fala para e em nome 

dos outros (do ‘povo’). Assim, ao instaurar expressamente um interlocutor (por meio dos 

pronomes ‘você’ e ‘seu’, por exemplo), o enunciador lhe atribui um não-saber jurídico ou um 

saber incompleto, preenchido pela ajuda, sob a forma de uma explicação ‘acessível’, promovida 

pela cartilha: ‘O Detran sabe que cuidar do trânsito é importante. Pois você é parte dele. Por isso, 

aqui estão algumas informações para você andar sempre seguro.’ (77).  

 Vê-se portanto que, mesmo quando incorporam elementos da chamada democratização 

discursiva, as cartilhas jurídicas não deixam de funcionar como um poderoso ‘instrumento de 

tutelamento’. Apesar da aparente supressão dos marcadores explícitos das assimetrias entre os 

interlocutores, fica claro o controle discursivo exercido pelos produtores das CJs. Nesse sentido, 

ao longo deste capítulo, foi possível constatar que, por meio desse controle, os enunciadores 

operam discursiva e sociocognitivamente com diversos estereótipos normativos construindo uma 

realidade ideal, justa, coerente e irrefutável, invocada pelos grupos dominantes para legitimar as 

relações hegemônicas, a ordem institucionalizada e a manutenção do poder em suas mãos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “De que adianta interrogar-nos sobre o que fundamenta nossas convicções, se já existe um 

acordo a este respeito? Por que refazer uma arqueologia crítica dos valores modernos, se já se 

tornaram não só universais, como sancionados – na teoria – pelo direito?”. Estas são algumas das 

intrigantes questões levantadas no começo do livro A Reinvenção do Mundo: um adeus ao século 

XX, do pensador francês Jean-Claude Guillebaud (2003:21). E é a partir delas que iniciaremos as 

considerações finais desta investigação. 

 O próprio Guillebaud (2003) nos fornece algumas pistas do motivo por que devemos, sim, 

atentar para essa ‘moral jurídica universal’ ou para esses valores estereotipados cristalizados na 

contemporaneidade. Para o autor, a existência de documentos oficiais como as Constituições ou 

as Declarações de Direitos do Homem “não representa mais que um consenso ‘no papel’, para 

não dizer de fachada, que as potências ocidentais são por vezes as primeiras a renegar ou a trair, e 

sempre democraticamente” (Guillebaud, 2003:22). O que dizer então dos sofisticados – e, não 

raro, sutis – mecanismos através dos quais esses grupos dominantes veiculam e propagam suas 

ideologias, ardorosa e ardilosamente defendidas em função do ‘interesse de todos’? 

 Refletir sobre esse questionamento talvez tenha sido a principal ‘força motriz’ responsável 

pelo empreendimento realizado nesta pesquisa. Será que as cartilhas jurídicas, apesar de sua 

proposta de didatização da lei e de facilitação do acesso às práticas legais, desempenhariam o 

papel de meras reprodutoras das relações hegemônicas e do sistema de crenças e valores vigente? 

Se sim, como isso se daria discursivamente? Se não, como seria possível a coexistência de vozes 

e discursos tão distintos habitando em um único gênero? 

 Ao longo deste estudo, foi possível perceber que a resposta é bem mais complexa do que 

uma simples afirmação ou negação. As cartilhas realmente realizam o trabalho de tornar as leis 

mais compreensíveis aos cidadãos leigos. Isso, grosso modo, é indiscutível. Através de inúmeros 

recursos textuais verbais e pictóricos, vistos sobretudo no capítulo II, as CJs potencialmente  

viabilizam a entrada dos indivíduos no hermético universo do Direito. Sem essa ‘tradução’ do 

texto legal, é possível que o entendimento de certos aspectos normativos que afetam o dia-a-dia 

das pessoas não ocorresse.  
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 Ao mesmo tempo, no entanto, as cartilhas reproduzem um conjunto de representações 

coletivas cristalizadas, ratificando o processo de submissão à ordem institucionalizada. Daí 

advém, inclusive, a clássica noção bourdiana de violência simbólica. Segundo Bourdieu e 

Passeron (1975), através da ‘violência simbólica’, as classes de domínio econômico impõem a 

sua cultura aos dominados. A manutenção do sistema simbólico – construído socialmente a partir 

dos valores culturais da elite – seria fundamental para perpetuação da ordem social estabelecida. 

Dessa forma, a violência simbólica consistiria no “poder que chega a impor significações e a 

impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base de sua força” 

(Bourdieu e Passeron, 1970:19). 

 Esse fenômeno ficou bem claro particularmente no capítulo III, com a discussão acerca do 

controle discursivo dos produtores das CJs. Através da análise de certos recursos lingüísticos 

estratégicos usados nas cartilhas – a nominalização, a apassivação e a modalização –, foi possível 

constatar de que modo os estereótipos normativos são (re)produzidos nesse gênero, funcionando 

como poderosos mecanismos de construção da realidade. Mas não de ‘qualquer’ realidade. O 

mundo fabricado nas cartilhas jurídicas não apresenta distúrbios. Ao menor sinal de conflito ou 

de ameaça à ‘democracia’ ou aos ‘direitos humanos’, o próprio sistema jurídico interviria, 

soberano e benevolente, restaurando a ordem e a paz social. 

 Aliás, como se viu, noções categoriais como ‘democracia’, ‘direitos humanos’, ‘ordem’ e 

‘paz social’ são a todo tempo acionadas, quer por palavras, quer por imagens, ao longo das CJs. 

Na verdade, essas ‘ideologias jurídicas’ (para usar o termo cunhado por Lyra Filho, 2005) são 

produzidas e disseminadas pelos grupos de poder, que constroem a realidade que lhes é mais 

favorável, impondo-a aos demais membros da comunidade. Só que esse processo de inculcação 

ideológica não é tão simples, nem recebido de forma tão radicalmente passiva assim. 

   Nos resultados da nossa investigação, constatamos o freqüente embate travado nas CJs 

entre as ‘vozes da lei’ e as ‘vozes do mundo da vida’. Essa disputa pela dominância discursiva 

não constitui, contudo, um fenômeno isolado. Antes, faz parte de tendências mais abrangentes de 

mudança discursiva típicas da sociedade contemporânea, conforme aponta Fairclough (2001). 

Entre tais tendências, a noção de democratização discursiva revelou-se bastante útil para 

compreendermos o que ocorre nas cartilhas.  
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 A reflexão acerca da democratização discursiva nas CJs analisadas nos leva a uma situação 

aparentemente contraditória nos processos de luta hegemônica dos discursos. De um lado, ficou 

caracterizada nas cartilhas jurídicas a eliminação de assimetrias e marcadores explícitos de poder. 

Em comparação às leis, os textos que figuram nas cartilhas são bem mais acessíveis, visualmente 

mais atraentes e cumprem, de uma forma geral, a missão de explicar ao leitor leigo os pontos 

principais da norma. De outro lado, contudo, constatou-se que estratégias como a solidarização e 

a interpelação sintéticas constituem eficientes mecanismos argumentativos, freqüentemente 

usados pelos produtores das CJs para simular uma igualdade discursiva com seus interlocutores. 

 Como sair desse impasse? Afinal de contas, em que medida as cartilhas efetivamente 

conferem algum poder discursivo aos seus leitores a partir das ‘vozes do mundo da vida’ que 

permeiam seus textos? Ou, em contrapartida, até que ponto os estereótipos normativos ativados 

nas CJs contribuem para a manutenção dos prestígios discursivos e a aceitação passiva da 

realidade então construída? Naturalmente, essas questões requerem uma compreensão bem mais 

aprofundada do que uma mera solução maniqueísta (‘as cartilhas são boas e os estereótipos são 

irrelevantes’, ou algo do tipo). 

 Fairclough (2001:251) responde tal questionamento adotando uma postura estrategicamente 

ambivalente, ao afirmar que 

a eliminação aparente de marcadores e assimetrias explícitas de poder é, de fato, apenas 

aparente, e que detentores de poder e ‘sentinelas’ de vários tipos estão simplesmente 

substituindo mecanismos explícitos de controle por mecanismos encobertos. Há certa verdade 

nisso, mas apenas meia-verdade: esse modo de democratização é algumas vezes apenas 

aparente, mas pode ser também substancial, e há luta sobre seu significado. (Grifo nosso.) 

 A noção de discurso como palco da luta hegemônica e ideológica tornou-se ainda mais 

evidente após a análise do corpus que compõe este estudo, confirmando a nossa hipótese inicial. 

Com efeito, conforme observado nos capítulos II e III, as cartilhas jurídicas acompanham as 

tendências abrangentes de mudança discursiva da chamada modernidade tardia, ao se 

constituírem por meio de uma tensão de discursos e de vozes. Ou seja, é possível constatar nas 

CJs como, a todo momento, as relações discursivas de poder estão sendo reproduzidas, 

reestruturadas ou mesmo desafiadas a mudar ou a se rearticular diante desse embate.  

 Essa perspectiva dialética nos discursos das CJs revela-se patente ao considerarmos que as 

leis (que dão origem às cartilhas) não precisam recorrer a ilustrações ou a uma linguagem mais 
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acessível para serem aceitas e legitimadas. A legitimação das regras legais ocorre em função de 

mecanismos constituídos e perpetuados no sistema jurídico criado pelas próprias leis. As normas 

que regem uma sociedade politicamente organizada sempre emanam do Estado e se mantém 

ligadas aos grupos dominantes, pois são estes os que comandam o sistema econômico. As 

cartilhas, por seu turno, legitimam-se não apenas por contarem com o ‘respaldo’ das leis, mas 

também por desconstruírem discursivamente (ainda que, em alguns casos, só na aparência) as 

assimetrias impostas pela linguagem jurídica, buscando uma leitura mais solidária dos seus 

interlocutores. Em suma, é o que Fairclough (2001) denomina ‘polivalência tática dos discursos’ 

dentro dos processos discursivos de luta ideológica. 

 Vista essa instigante discussão que perpassou, no limite, por toda a investigação, cabe 

agora expor de forma mais sistemática os resultados gerais da nossa análise. Ressalte-se de 

antemão que, dada a natureza qualitativa desta pesquisa, a metodologia empregada impede que 

esses resultados sejam generalizados. Mas acreditamos que eles constituem um indício confiável 

de como o gênero cartilha jurídica opera para alcançar seus propósitos comunicativos e para 

construir a realidade a partir dos estereótipos normativos. 

 No estudo acerca do modo como se deu a formação sócio-histórica das CJs, interessava-nos 

observar não apenas os principais momentos pelos quais passaram os gêneros que findaram por 

constituir a base social das cartilhas jurídicas, mas também a influência exercida sobre os atuais 

exemplares. Nesse aspecto, como já exposto inclusive no início do capítulo II, concluiu-se que as 

CJs de hoje em dia se originaram da confluência (e da influência) de três outros gêneros: 

a) as cartilhas religiosas e escolares, daí derivando a idéia de que as atuais cartilhas se referem 

aos ‘primeiros rudimentos’ de algum domínio do conhecimento – no caso, do domínio legal. 

Semelhantemente às suas antecessoras, as recentes CJs instruem impositivamente o cidadão leigo 

sobre como pensar e agir em face de determinadas práticas sociais (e jurídicas) desconhecidas;  

b) os panfletos políticos iluministas, evocando valores jurídicos considerados universais, como 

‘justiça’, ‘direitos humanos’, ‘paz social’, ‘igualdade’, etc., do mesmo modo como as cartilhas de 

hoje. Não se põe em questão, no entanto, quais os verdadeiros propósitos da lei sancionada, 

(re)produzindo o mito de que o sistema jurídico é neutro, democrático e visa ao ‘bem de todos’; 

c) as cartilhas educativas varguistas, funcionando como um eficaz instrumento de divulgação da 

propaganda político-ideológica do Estado Novo. Essas cartilhas político-jurídicas constituem, na 
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verdade, os primeiros exemplares com a conformação das CJs contemporâneas. Por meio de uma 

linguagem simples – não raro com belas ilustrações –, promovia-se a difusão (e inculcação) em 

massa das idéias do governo. 

 Observados esses aspectos sócio-históricos das CJs, fica clara a advertência de Gomes 

(2003), ao afirmar que, em qualquer forma de contestação discursiva, o uso das cartilhas pode ser 

perigoso, já que opera com questões relacionadas à evangelização, à passividade, a regras e ao 

tutelamento. Segundo a autora, a cartilha  

assume-se enquanto um gênero híbrido do discurso educacional, fundando-se então tanto na 

ideologia religiosa quanto na ideologia escolar, como uma obra de ensino tomada como um 

exemplo a seguir, (...) trazendo para a cartilha uma certa representação de verdade ou de algo 

em que se acredite, isto é, trazendo consigo uma certa credibilidade informativa com uma 

função normativa e reguladora de mostrar ao indivíduo como se deve agir diante das relações e 

ações sociais. (Gomes, 2003:157). 

 A maneira como os produtores das CJs ‘orquestram’ palavras e imagens com o propósito 

de construir essa ‘credibilidade informativa’ foi, por sua vez, o foco do capítulo II desta pesquisa. 

O fenômeno que de imediato salta à vista, no primeiro contato com as cartilhas, diz respeito à 

importância que assumem as imagens na produção de sentidos do texto. Isso não é gratuito. 

Como salienta Chauí (1992:385) – ao discorrer sobre o uso de imagens na política –, “as imagens 

tornam-se muito sofisticadas e complexas porque precisam garantir, simultaneamente, 

estabilidade e permanência ao poder e sua adaptabilidade, flexibilidade e dinamismo para 

responder às conjunturas”.  

 Ao longo da análise multimodal das CJs, a afirmação de Chauí (1992) revela-se cristalina. 

Ao contrário do monocórdio texto da lei, as cartilhas estudadas levam em consideração diversos 

fatores como as diversas possibilidades de processamento da leitura, a funcionalidade do 

conteúdo apresentado e do modo como é apresentado, o uso de imagens como mecanismo de 

organização, complementação, ilustração, etc. das idéias transmitidas, entre vários outros 

elementos. Cria-se assim um texto atraente e harmonioso, capaz de veicular informações sobre a 

organização textual ao leitor, por meio de indícios visíveis.  

 Em nossa pesquisa, as CJs foram agrupadas em duas macrocategorias de análise, em função 

das suas formas composicionais e/ou estratégias retórico-visuais mais produtivas ou evidentes. 

Chegou-se dessa forma às cartilhas jurídicas em quadrinhos e às cartilhas jurídicas com resumo 
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da norma legal. Em ambos os casos, mas usando estratégias diversas, foi possível notar o 

constante embate entre as ‘vozes da lei’ e as ‘vozes do mundo da vida’.  

 No caso das cartilhas quadrinizadas, os personagens (pessoas ou objetos inanimados 

corporificados, como o ‘livrinho da Constituição’) alternam situações em que fala cotidiana 

ocorre lado a lado com a ‘fala’ das normas jurídicas, forjando uma relação simétrica entre os 

interlocutores e facilitando a adesão das idéias propostas. Já nas cartilhas com resumo da lei 

(exposto de forma direta, só com os pontos básicos da norma, ou sob a forma de tópicos ‘auto-

respondidos’), constatou-se que, ao lado da voz solidária de um enunciador disposto a tirar as 

dúvidas legais dos ‘supostos’ leitores, impõe-se uma voz autoritária e única detentora dos 

conhecimentos especializados necessários.  

 Em ambos os ‘formatos’ de cartilhas jurídicas, também se percebeu que os enunciadores  

constantemente recorrem aos estereótipos normativos como forma de reproduzir as crenças e 

valores jurídicos cristalizados socialmente. Assim, o capítulo III se dedicou a examinar com mais 

detalhes as estratégias lingüístico-discursivas usadas pelos produtores das cartilhas para construir 

uma determinada ‘versão da realidade’ que atendesse à ordem político-jurídica institucionalizada. 

Após uma breve exposição teórica sobre a construção social da realidade e o papel dos 

estereótipos (sociais e normativos), foram examinadas inicialmente as ocorrências dos fenômenos 

de nominalização, apassivação e modalização. 

 Os resultados mostraram que a nominalização e a apassivação nos enunciados constituintes 

do corpus funcionam como poderosos mecanismos de modificação da agência e da causalidade. 

Utilizando ‘nomes’ (estados ou objetos) ou processos abstratos em vez de ações ou processos 

concretos, as cartilhas suprimem ou ofuscam os participantes dos processos, contribuindo para a 

construção de ‘verdades imutáveis’ e, logo, para a manutenção das estereotipias normativas, das 

relações hegemônicas e da reprodução da realidade social tal como apresentada. De forma 

semelhante, nos enunciados na voz passiva, a omissão do agente confere à ação um determinado 

efeito de sentido que visa eliminar (ou tornar secundária) a responsabilização pela ação. Também 

aqui o propósito é corroborar com o processo de estereotipação dos valores apresentados nas CJs. 

 Já a modalização, por sua vez, foi observada sob três ângulos: a modalização deôntica, a 

modalização epistêmica e a modalização categórica. Apesar de não ter sido realizada uma análise 

quantitativa dos dados, os resultados evidenciaram a elevada freqüência das modalidades 
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deôntica e categórica, comparativamente com a baixa ocorrência da modalidade epistêmica. Isso 

era esperado. As sentenças categóricas (com o verbo no presente do indicativo, sem marcas 

explícitas de modalização) revelam de forma mais contundente o elevado grau de 

comprometimento dos produtores das CJs com o teor de verdade dos seus enunciados. Afinal, em 

consonância com os valores de estereótipo normativo que incorporam e reproduzem, as normas 

constantes nas cartilhas são impostas como determinações a serem cumpridas de forma 

inquestionável. Essa é também a causa, enfim, do elevado número de enunciados com a 

modalização deôntica (que indica obrigação, aquilo que se pode/deve fazer). 

 Por essas breves considerações finais, fica caracterizada a relevância desta pesquisa, 

sobretudo dentro da abordagem aqui adotada da Análise do Discurso Crítica. Conforme 

afirmamos no início desta investigação, ao lançarmos mão do instrumental teórico-metodológico 

e ideológico da ADC, nosso interesse residia em compreender mais a fundo como se processa a 

relação entre discurso e sociedade e, em particular, as relações sociais de poder, dominação e 

desigualdade discursivas. Também consideramos importante examinar o modo como os atores 

sociais  reproduzem ou confrontam essas relações através dos discursos.  

 Dessa maneira, realizamos nessa perspectiva um empreendimento para identificar, revelar e 

divulgar aquilo que está implícito ou que não é imediatamente óbvio nas relações de dominação 

discursiva ou de suas ideologias subjacentes. Mais especificamente, nossa atenção se voltou para 

as estratégias de manipulação, legitimação e criação de consenso a partir da reprodução dos 

estereótipos normativos nas CJs para a construção social da realidade, influenciando o 

pensamento e as ações dos leitores não-especialistas em favor dos mais poderosos. 

 Naturalmente, dada a complexidade do tema, este estudo não tem a pretensão de ser 

exaustivo. Ainda há muito o que explorar acerca não só das cartilhas jurídicas, mas também dos 

estereótipos normativos (nas CJs ou em outros gêneros). Outros vários trabalhos podem ser 

desenvolvidos a partir das idéias aqui discutidas. Vejam-se, por exemplo, duas propostas básicas, 

que podem ser ampliadas e aprimoradas: 

a) estudar de forma mais sistemática os diversos recursos multimodais nas cartilhas educativas 

em geral (não só nas jurídicas, mas também naquelas que abordam temas variados como 

prevenção de doenças, medidas de contenção de energia ou de água, dicas de alimentação ou de 
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preservação do meio ambiente, etc.), observando em particular de que forma essas estratégias 

contribuem para o processamento textual; 

b) observar como os estereótipos normativos são (re)produzidos em outros gêneros discursivos 

como estratégia de convencimento ao evocar uma realidade ‘justa’ e ‘democrática’. Algumas 

sugestões: nos diversos gêneros do domínio político (pronunciamentos oficiais, debates eleitorais 

e material partidário de campanha, por exemplo), do domínio jornalístico (entrevistas com 

políticos e sobretudo nos gêneros mais opinativos, como nos editoriais e nas colunas de alguns 

cadernos), do domínio escolar (discurso dos diretores e professores sobre temais atuais como 

‘terrorismo’ ou ‘eleições’, bem como nas redações dos alunos), etc. 

 De minha parte, esta investigação tem como conseqüência imediata a revisão da minha 

postura pedagógica assumida diante dos alunos leigos. Um dos trabalhos que desenvolvemos no 

Tribunal de Contas consiste justamente no ensino de leis a cidadãos não-especialistas que, de 

uma forma ou de outra, têm que lidar com esse intrincado universo de normas, regras, 

hierarquias, deveres e sanções. Concordamos com Warat (1994) ao defender que o ensino 

jurídico (lato sensu, não só para alunos de Direito, mas para a população em geral) não pode ser 

alienante e mistificador. Para o jurista, um processo educacional que pretenda agilizar a dinâmica 

social deve começar a transformar as aulas numa atividade de aprendizagem não ingenuizante, 

permitindo ao educando assumir, contestar e reestruturar de forma autônoma as significações 

ideológicas construídas em todos os discursos. É assim que espero desenvolver em minha prática 

docente uma educação crítica e consciente, que desperte o indivíduo-sujeito para lutar não por 

estereótipos falaciosos de ‘justiça’ e ‘igualdade’, mas pelo direito real de participar e ter voz ativa 

na sociedade em que vive. 

 Antes de concluirmos essas considerações finais, gostaríamos apenas de destacar mais uma 

vez a importância e a atualidade dos temas aqui discutidos, mencionando um exemplo. Ao 

término dos nossos trabalhos nesta investigação (em outubro/2005), foi lançado o segundo 

número da revista Língua Portuguesa (Editora Segmento) e, não coincidentemente, uma das 

matérias em destaque no exemplar tem a seguinte chamada de capa: “Abaixo o juridiquês! Cresce 

o movimento contra o abismo de linguagem que separa o cidadão de seus direitos”, como mostra 

a Fig. 37 abaixo: 
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Figura 37 – Revista Língua Portuguesa (outubro/2005) 
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 Entre as interessantes informações constantes na matéria, dois quadros merecem destaque. 

O primeiro (Fig. 38) mostra um glossário com palavras e expressões estapafúrdias do Direito; e o 

segundo, “Parece piada” (Fig. 39), relaciona alguns enunciados autênticos de processos judiciais 

de teor quase surreal. Pelo jeito, as cartilhas jurídicas ainda serão usadas por um bom tempo... 

Figura 38 – Revista Língua Portuguesa (outubro/2005) 

 

 

Figura 39 – Revista Língua Portuguesa (outubro/2005) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 
(capa) 

 

 
 

Fonte: Senado Federal (2003) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 

(verso da capa e página CJ1:01) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 

(páginas CJ1:02 e CJ1:03) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 
(páginas CJ1:04 e CJ1:05) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 
(páginas CJ1:06 e CJ1:07) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 
(páginas CJ1:08 e CJ1:09) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 
(páginas CJ1:10 e CJ1:11) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 
(páginas CJ1:12 e CJ1:13) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 
(páginas CJ1:14 e CJ1:15) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 
(páginas CJ1:16 e CJ1:17) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 
(páginas CJ1:18 e CJ1:19) 
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Cartilha Jovem Cidadão (CJ1) 
(páginas CJ1:20 e CJ1:21) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 
(frente dos 11 cartões telefônicos que compõem a cartilha) 

 

 
 

Fonte: Tribunal de Justiça de Rondônia (2003) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 
(cartão telefônico CJ2:01 – frente e verso) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 
(cartão telefônico CJ2:02 – frente e verso) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 
(cartão telefônico CJ2:03 – frente e verso) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 

(cartão telefônico CJ2:04 – frente e verso) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 

(cartão telefônico CJ2:05 – frente e verso) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 

(cartão telefônico CJ2:06 – frente e verso) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 

(cartão telefônico CJ2:07 – frente e verso) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 

(cartão telefônico CJ2:08 – frente e verso) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 

(cartão telefônico CJ2:09 – frente e verso) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 

(cartão telefônico CJ2:10 – frente e verso) 
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Cartilha Justiça em Quadrinhos (CJ2) 

(cartão telefônico CJ2:11 – frente e verso) 
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Cartilha Dicas do Detran (CJ3) 
(folheto CJ3:01 – frente) 

 

 
 

Fonte: Detran-PE (2005) 
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Cartilha Dicas do Detran (CJ3) 

(folheto CJ3:02 – verso) 
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Cartilha Responsabilidade Fiscal (CJ4) 
(capa) 

 

 
 

Fonte: Dias (2000) 
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Cartilha Responsabilidade Fiscal (CJ4) 
 (página CJ4:01) 
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Cartilha Responsabilidade Fiscal (CJ4) 
 (páginas CJ4:02 e CJ4:03) 
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Cartilha Responsabilidade Fiscal (CJ4) 
 (páginas CJ4:04 e CJ4:05) 
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Cartilha Responsabilidade Fiscal (CJ4) 
 (páginas CJ4:06 e CJ4:07) 
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Cartilha Responsabilidade Fiscal (CJ4) 
 (página CJ4:08) 
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Cartilha Responsabilidade Fiscal (CJ4) 
 (capa do CD) 
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Cartilha A Criança e seus Direitos (CJ5) 
 (capa) 

 

 
 
 

Fonte: Rodrigues (2003) 
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Cartilha A Criança e seus Direitos (CJ5) 
 (páginas CJ5:04 e CJ5:06)  

 

 
 

 
 



ANEXO 
______________________________________________________________________________________________                                        

                                                                                                                          

 178 

Cartilha A Criança e seus Direitos (CJ5) 
 (páginas CJ5:08 e CJ5:10)  
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Cartilha A Criança e seus Direitos (CJ5) 
 (páginas CJ5:12 e CJ5:14)  
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Cartilha A Criança e seus Direitos (CJ5) 
 (páginas CJ5:16 e CJ5:18)  
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Cartilha A Criança e seus Direitos (CJ5) 

 (páginas CJ5:20 e CJ5:22)  
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Cartilha A Trilha do Consuminho (CJ6) 

 (tabuleiro completo - frente)  
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Fonte: São Paulo (1998) 
Cartilha A Trilha do Consuminho (CJ6) 

 (tabuleiro - verso)  
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Cartilha A Trilha do Consuminho (CJ6) 

 (tabuleiro CJ6:01 – lado esquerdo) 
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Cartilha A Trilha do Consuminho (CJ6) 
 (tabuleiro CJ6:02 – lado direito) 

 

  


