
III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

EXPECTATIVAS SOBRE O CONSENSO COMO FATOR RESSIGNIFICANTE DO 

ENSINO JURÍDICO: NOVAS SIMBOLOGIAS PARA UMA NOVA CULTURA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

(GT4 - Santos, Karinne Emanoela Goettems dos – UFPEL) 

 

 

RESUMO 

O ensino jurídico no Brasil conserva um modelo de formação acadêmica abstrata que, 

desapegada de sua dimensão histórica, privilegia o estudo teórico-prático de rituais adversariais 

de solução de conflitos. O layout das salas de audiência, com suas mesas em formato “U”, 

compõe desde cedo o imaginário dos acadêmicos e simboliza as limitações de um profissional 

que atua, de regra, entre os polos opostos das relações jurídicas. Não há o necessário diálogo 

com o cotidiano, assim como há um natural distanciamento dos rituais de consenso. Impera, 

portanto, uma cultura jurídica beligerante, de linguagem tecnicista, que menospreza o não-dito 

e que se contenta com silogismos que definem vencedores (nem sempre satisfeitos) frente a 

perdedores (sempre insatisfeitos). O litígio acaba, contudo, com probabilidade de perpetuação 

ou de ressurgimento do conflito. Neste contexto, o presente trabalho busca impactar essa lógica 

adversarial, valendo-se do método dedutivo para valorizar o consenso como elemento 

transversalizador teórico-prático da formação acadêmica, capaz de ressignificar o ensino 

jurídico através de uma linguagem interdisciplinar e de constituir uma nova subjetividade de 

profissionais, atentos à tradição gadameriana e abertos ao diálogo e à alteridade. Almeja-se, 

assim, o desenvolvimento de uma nova cultura de solução de conflitos, não mais exclusiva da 

jurisdição, já esquizofrênica, mas sobretudo adequada à transformação e ao tratamento dos 

conflitos na contemporaneidade. 
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INTRODUÇÃO 

O acesso à Justiça no Brasil tem sido marcado por altos índices de litigiosidade. Ao 

longo de mais de dez anos, os dados do relatório Justiça em Números, publicado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, confirma um forte movimento pela judicialização da vida pessoal, social, 

política e econômica do país.  

No início da década de 90 do século XX, o acervo do Judiciário contava com cerca de 

4 milhões de processo, que avançou para 20 milhões no início dos anos 2000 e que alcançou a 

marca de 100 milhões de processos a partir do ano de 2015.1 Não bastasse a alta litigiosidade, 

a progressão geométrica observada na evolução do número de processos não foi acompanhada 

do aumento proporcional do número de juízes. Considerando a justiça estadual como amostra, 

que chama para si a responsabilidade por cerca de 77% do universo de litígios, apresentava em 

2004 o número de 7.742 magistrados em todo país e, dez anos depois, 9.993 magistrados,2 o 

que representa um aumento de 22% de magistrados para um período em que a litigiosidade 

evolui em 500%. 

Esse cenário litigioso traz ao menos duas consequências: a naturalização do fato de que 

assessores e estagiários devam produzir sentenças, não obstante a jurisdição tenha como um de 

seus princípios basilares a indelegabilidade da função de julgar e, em outra vertente, a taxa de 

congestionamento dos processos judiciais, que orbita de longa data no patamar de 80%, dando 

causa à indesejada morosidade e longa espera pela satisfação dos direitos.3 

 Mais do que testemunhar e criticar esse modelo de solução de conflitos, é preciso, com 

Ovídio Baptista da Silva, “assumir a parcela de responsabilidade que nos cabe” e estudar 

perspectivas que se movimentem em busca de um cenário de acesso à justiça mais adequado, 

sobretudo mais digno. 

Partindo dessa premissa, sem desconsiderar outras medidas que possam reformular esse 

cenário, qualquer discussão que se pretenda séria não poderá tangenciar o modelo de formação 

jurídica que se opera no país, sobretudo desapegado de sua dimensão histórica e de caráter 

                                                           
1 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em Números. Disponível em 

<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros> Acesso em 31 Agosto 2017. 
2 SANTOS, Karinne Emanoela Goettems dos. Processo Civil e Litigiosidade, p.55. 
3 SANTOS, Karinne Emanoela Goettems dos. Processo Civil e Litigiosidade, p.54-55. A diferença para o ano de 

2015, Relatório Justiça em Números 2016, quando ela cai para 75% na estadual e 72% na federal, decorre da 

alteração da fórmula de cálculo que, a partir do exercício de 2015, passou a desconsiderar os dados relativos aos 

processos suspensos, sobrestados e em arquivo provisório, de modo que a sensível queda de congestionamento, 

em comparação ao exercício de 2014, não pode ser motivo de comemoração. 
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conservador, ao privilegiar rituais adversariais de solução de conflitos que roteirizam relações 

jurídicas processuais polarizadas. O layout das salas de audiência, cujas mesas em formato de 

“U” distribuem as partes em lados opostos diante de um terceiro geralmente colocado em grau 

acima, compõem desde cedo o imaginário dos alunos em sua formação acadêmica. 

Logo, não se pode esperar outro comportamento dos sujeitos que experimentam o rito 

processual que não em estado de constante beligerância, próprio de uma cultura não dialogal, 

na qual a comunicação, de regra e quando ocorre, fica restrita aos advogados. Nesse mesmo 

modelo, o juiz, integrando a parte mais alta do formato “U” e, usando do silogismo para o qual 

foi preparado, define um vencedor, que nem sempre fica satisfeito, em face de um perdedor, 

sempre insatisfeito. Eis a lógica que sustenta o poder de dizer o direito.4  

E uma vez descrito o locus para o qual o presente estudo se direciona, propõe-se 

através desse artigo a superação dessa lógica adversarial a partir de uma ressignificação do 

ensino jurídico, em busca da constituição de uma nova cultura de solução de conflitos, o que 

implica, nas palavras de Luis Alberto Warat, “fazer a leitura do mundo à margem das versões 

onipotentes”.5  

O presente trabalho, portanto, busca impactar a lógica adversarial ora descrita, 

valendo-se do método dedutivo para valorizar o consenso como elemento transversalizador 

teórico-prático da formação acadêmica, capaz de ressignificar o ensino jurídico através de uma 

linguagem interdisciplinar e de constituir uma nova subjetividade de profissionais, atentos à 

tradição gadameriana e abertos ao diálogo e à alteridade. Almeja-se, assim, o desenvolvimento 

de uma nova cultura de solução de conflitos, não mais exclusiva da jurisdição, já esquizofrênica, 

mas sobretudo adequada à transformação e ao tratamento dos conflitos na contemporaneidade. 

 

DIREITO E ALTERIDADE: PARA A RETOMADA DA DIMENSÃO HISTÓRICA 

Historicamente, cultuou-se o Judiciário como único espaço legítimo de solução de 

conflitos, a partir da publicização da prestação jurisdicional durante a fase “cognitio 

extraordinária” do Império Romano. A modernidade, por sua vez, agravou a estrutura 

procedimental da prestação jurisdicional, ao conceber o Direito como ciência lógica e abstrata, 

                                                           
4 BOLZAN DE MORAIS, José Luiz; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem: Alternativas à 

jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advvogado2008, p.112.  
5 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito III – O Direito não estudado pela teoria jurídica 

moderna. Porto Alegre: Fabris, 1997, p.28. 
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a partir do avanço das ciências exatas, com atendimento aos ideais do pensamento liberal-

iluminista. Garantia-se, assim, a neutralidade do julgador, cuja função se restringiria à mera 

declaração dos direitos pré-concebidos, princípio da actio romana.6  

Uma vez sacramentado o método silogístico e o postulado da separação entre a questão 

de fato e a questão de direito, ou seja, fragmentou-se norma e fato, cumprindo à dimensão da 

norma a tão idealizada certeza e segurança jurídicas, livre da barbárie do baixo clero.  

Nas palavras de Boaventura de Souza Santos, domina no Brasil uma cultura 

normativista, técnico-burocrática, assente na concepção de um Direito autônomo, avesso aos 

fenômenos sociais, manifestada em uma cultura generalista, centralizada na ideia de que só o 

magistrado tem a prerrogativa ou competência para resolver litígios, como aplicador fidedigno 

da lei.7 

Atualmente, essa lógica abstrata pode ser ainda observada na sistemática de julgamentos 

repetitivos a partir de paradigmas abstratos que se constituem a partir do exame restrito da 

matéria de direito, presente nos recursos especial e extraordinário e no incidente de resolução 

de demandas repetitivas, conforme art.976 do novo CPC, ou ainda no desprezo pela audiência 

de conciliação ou de mediação, disciplinada pelo art.334 do novo CPC, criticada pela 

comunidade jurídica quanto à “obrigatoriedade” da sua pauta. 

É nessa linha que a simbologia adversarial se preserva, quando consegue manter-se 

equidistante de sua dimensão histórica do mundo dos fatos, na medida em que torna abstrata a 

função de julgar, só possível em um mundo de certezas mas incompatível com a sociedade 

contemporânea, de natureza completamente diversa. 

Para Ovídio Baptista da Silva, há uma dificuldade de se visualizar a realização do direito 

fora dos seus extremos “do certo e do errado”, encontrados naquele ideal de certeza e 

verificabilidade tão acentuado pelo dogma.8 Esta é a ideia de verdade defendida pelo 

pensamento ocidental e valorizada pelo racionalismo, como postulado estático e atemporal, 

idealizando a lei (ou o paradigma judicial) e isolando-a do fato, a ela enquadrada no método de 

subsunção. Neste modelo, a lógica-dedutivista de aplicação da lei (ou de precedentes), de 

caráter normativista, está ausente o necessário diálogo e o Direito e sua dimensão histórica.  

                                                           
6 SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição e Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais,1997, p. 25.  
7 SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma Revolução Democrática da Justiça. São Paulo: Cortez, 2008, p. 

69.  
8 SILVA, Ovídio Baptista da. Processo e Ideologia – o paradigma racionalista, 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 

2006, p.243.  
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Ovídio Baptista da Silva já manifestava, especialmente em suas últimas obras, 

justificável preocupação com uma jurisdição não compatível com a realidade contemporânea, 

bem como sua angústia frente à “falta de compreensão adequada aos fatores culturais que nos 

aprisionam, fazendo com que andemos em círculos, sem que nenhum progresso efetivo se tenha 

obtido”.9 Se de um lado a jurisdição preserva seu caráter conceitual e abstrato, restrita ao mundo 

normativo, de outro observa-se uma realidade social complexa, própria de uma sociedade 

polarizada, paradoxal, intolerante e segregada, dominada por discursos de alienação, opressão 

e indiferença.  

Esse cenário nem um pouco amistoso implica a precarização das relações sociais e a 

incapacidade do exercício da cidadania. Para Zygmunt Bauman, a desintegração social é tanto 

uma condição quanto um resultado da nova técnica do poder, que tem como ferramentas 

principais o desengajamento e a arte da fuga,10 a pretexto de proporcionar uma experimentação 

de liberdade, ainda que ilusória.11 Gilles Lipovestki retrata um ambiente de mal-estar cultural e 

ético e hipertrofiado, na medida de um mundo hiper, no qual se observa a infantilização dos 

consumidores e o empobrecimento da vida social e intelectual.12  

Nas relações privadas, Lipovetski descreve ainda um universo desorientado, inseguro e 

desestabilizado, no qual as expectativas modernas de um futuro promissor são substituídas pela 

imprevisibilidade, insegurança e a confusão gerada pela perda da noção do tempo real e fictício, 

ou seja, pela instantaneidade dos acontecimentos, de opções e de satisfações incontáveis e 

sempre renováveis, diante da efemeridade dos valores.  

Nesse ambiente complexo, em que tudo é concorrência, ser o melhor nunca é o bastante, 

a angustia e as inquietações dominam as relações sociais, que passam a ser facilmente 

fragmentadas pela indústria do imaginário e do consumo, empobrecendo a vida social e 

intelectual e, ao cabo, precarizando a família, as relações entre os gêneros, a educação dos 

filhos, etc.13  

Essa massa desorientada, que parece representar a sociedade-rebanho de Nietzsche,14 

experimenta a potencialização de conflitos de ordem política, social e existencial, tanto em nível 

global (ecologia, imigração, terrorismo) como em nível local ou doméstico (crise de cidadania, 

                                                           
9 SILVA, Ovídio Baptista da. Processo e Ideologia – o paradigma racionalista, página X do Prefácio.  
10 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 21-22.  
11 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida, p.75. 
12 LIPOVETSKI, Gilles; SERROY, Jean. A cultura mundo - resposta a uma sociedade desorientada. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. p.22-25.   
13  LIPOVETSKI, A cultura mundo, p.18, 21 e 25.  
14 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret, 2004. p.29.  
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de identidade, de crenças, de personalidade). Os conflitos são contemporâneos, sobretudo mais 

complexos, mas os mecanismos de solução são os mesmos, eis que integram um modelo 

clássico de caráter adversarial que se vale de uma linguagem anacrônica e que, conforme se 

depreende dos dados do CNJ, é incapaz de conter o avanço da litigiosidade. O fenômeno da 

judicialização é a evidência desse paradoxo. 

Há, portanto, um esgotamento das instituições, do contencioso judicial e de um regime 

democrático que mais criou expectativas do que as confirmou. Há sobretudo um esgotamento 

de um modelo econômico-social que alimenta uma violência simbólica a partir de acordos 

culturais opressores, sobretudo em decorrência de uma absurda desigualdade que retroalimenta 

esse mesmo modelo.  

Esse olhar sobre a realidade social é fundamental para a compreensão da experiência do 

conflito e dos seus sujeitos, especialmente no caso do Brasil, onde parcela significativa da 

população vive à margem do exercício da cidadania, o que se reflete a precariedade da vida 

social e de suas relações.  

A proposta, portanto, é da necessidade e da importância de Direito adaptar-se e 

comunicar-se com essa realidade; o Direito precisa saber compreender o conflito na sua 

dimensão histórica; o Direito precisa olhar para o cidadão com cuidado, em busca de sua 

autonomia no processo de transformação do conflito; o Direito precisa superar sobretudo o 

caráter adversarial de seus ritos e recriar uma cultura do consenso, que consiga, nas palavras de 

Warat, introjetar de forma criativa as potencialidades simbolizantes do outro, como sujeito que 

surge do reconhecimento do outro como alteridade constitutiva das diferenças,15 nas suas 

circunstâncias de tempo e espaço. 

É importante ressaltar, também, que, quando se trata de debater o acesso à justiça, a 

discussão alcança um patamar constitucional de extrema relevância, na medida em que não se 

pode falar em eficácia de direitos fundamentais sem garantir um modelo de justiça adequado à 

natureza dos conflitos.  

Nesse aspecto, é necessário que o Direito assuma o seu tempo e ultrapasse a dimensão 

hermética e anacrônica que o aprisiona no mundo abstrato dos conceitos. É preciso, portanto, 

de forma enfática, reconfigurar espaços de solução de conflitos compatíveis com a realidade 

social contemporânea, nos quais todos os sujeitos envolvidos, profissionais e cidadãos, estejam 

                                                           
15 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito III – O Direito não estudado pela teoria jurídica 

moderna. Porto Alegre: Fabris, 1997, p.26. 
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comprometidos com o tratamento adequado dos conflitos e com a transformação das relações 

sociais.  

É nesse sentido que Gadamer vai considerar a “consciência histórica efeitual” como 

elemento integrante do processo de compreensão, na qual a facticidade encontra sua marca na 

compreensão da tradição histórica. A estrutura universal da compreensão atinge sua concretude 

na compreensão histórica, uma vez que os vínculos concretos de costume e tradição e suas 

correspondentes possibilidades de futuro tornam-se operantes na própria compreensão.16 

Gadamer define tradição como uma “continuidade viva de elementos que se 

acumulam”, que faz sua aparição através de tudo o que trazemos do nosso passado, ou tudo que 

nos é transmitido, 17 de modo que, a partir da concepção gadameriana de tradição, é possível 

romper com o paradigma abstrato e conceitual do qual o direito ainda está impregnado e insiste 

em preservar.  

O direito não se sustenta, em tempos de Estado Democrático de Direito, através da 

mera aplicação subsuntiva de preceitos universais sobre coisas imaginárias, ou com a 

sobreposição de decisões paradigmas sobre processos então reconhecidos como idênticos, 

operações típicas do normativismo. Compreender a realidade é estar constantemente 

interpelado pela tradição, e isso, para Gadamer, é a verdadeira consciência histórica.18 

Diante disso, para que o processo de compreensão se opere a caminho das 

transformações que o tempo e espaço inevitavelmente devem provocar sobre o Direito, é 

preciso diálogo dentre Direito e realidade social, e essa conexão precisa contar com a alteridade 

dos sujeitos envolvidos nessa importante tarefa do tratamento dos conflitos.  

 

DIREITO E ENSINO JURÍDICO: EM BUSCA DE NOVAS LINGUAGENS 

 

Ovídio Baptista da Silva já criticava o fato de as faculdades de Direito priorizarem o 

estudo das regras, sem viabilizar aos estudantes o acesso aos fatos, refletindo o que o Direito 

classicamente insiste em preservar, qual seja uma imagem de ciência demonstrativa, e não de 

uma ciência da compreensão, construída dialeticamente.19  

E como isso ocorre na prática?  

                                                           
16 GADAMER, Hans Georg. O problema da consciência histórica. Tradução de Paulo Cesar Duque Estrada. Rio 

de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p.43. 
17 GADAMER, Hans Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p,68. 
18 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. Rio de Janeiro: Vozes, 2004, p.492. 
19 SILVA, Ovídio Baptista da. Processo e Ideologia, pp. 36-37.  
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Quanto ao aspecto do conteúdo que guia as matrizes curriculares, todos os Cursos de 

Direito, para se manterem reconhecidos pelo Ministério da Educação, precisam atender às 

diretrizes curriculares nacionais da Resolução 09/2004 do Conselho Nacional de Educação20 e 

aos seus projetos pedagógicos. Uma rápida observação dos elementos exigidos pelo poder 

público permite concluir que disciplinas voltadas para ritos consensuais de solução de conflito, 

a exemplo da mediação, conciliação e arbitragem, não são uma exigência expressa, deixando 

tal deliberação para a alçada dos projetos pedagógicos. Na verdade, é no Instrumento de 

Avaliação do INEP que aparece, para fins de avaliação do reconhecimento do curso, a prática 

de atividades de mediação, conciliação e arbitragem, por parte dos Núcleos de Prática Jurídica. 

Prepondera ainda uma linguagem de ensino que prepara os alunos para um verdadeiro 

campo de batalha: “acusar”, “impugnar”, “contrariar”, “recorrer”. Essa lógica constitui o 

cenário adversarial no imaginário do futuro profissional, dificultando seu olhar para a realidade 

social e sua receptividade para outros mecanismos de solução de conflitos. 

Por outro lado, o simbologismo da polarização das relações jurídicas processuais, 

construído desde a graduação, desencoraja o futuro profissional a adotar métodos diversos que 

desenvolvam a autonomia dos sujeitos envolvidos no conflito. Solução do conflito sem 

processo? Solução do conflito sem juiz, sem fórum, sem protocolo? Como faz? Para onde eu 

vou? 

Nesse sentido, o modelo atual do ensino jurídico nem mesmo atende ao objetivo de dar 

aptidão ao futuro profissional para a “interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e 

sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão 

para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, 

da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania”, nos termos do art.3º da 

Resolução09/2004. 

O fato é que as diretrizes curriculares nacionais não destacam metodologias dialéticas 

de solução de conflito. Os docentes também não foram preparados para esse outro caminho. 

Aliás, os docentes também não desenvolveram a prática do consenso como profissionais, quiçá 

legitimam tais métodos, de modo que realmente estamos falando de uma situação ideal e não 

real ou somente possível a longo prazo, a não ser que metodologias inovadoras sejam 

introjetadas por docentes dispostos a impactar o perfil do profissional em um futuro breve. 

                                                           
20 BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Resolução n.09/2004. Institui as diretrizes curriculares nacionais 

dos cursos de graduação em Direito e dá outras providências. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf. Acesso em 31 de Agosto de 2017. 
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E para que essa mudança aconteça, há que adotar uma nova linguagem de ensino e de 

aprendizagem, que ao menos não apresente ao aluno o meio adversarial de solução de conflitos 

como exclusividade, e que proponha, por exemplo, atividades interdisciplinares com outros 

cursos, a exemplo do curso de Psicologia, ou ainda técnicas de comunicação não violenta, aptas 

a restabelecer o diálogo e a recuperar a autonomia dos sujeitos que experimentam o conflito.  

Há que se ponderar, notadamente, que não são todos os conflitos que se adaptam ao 

tratamento do consenso. Por isso da importância de buscar competências e habilidades que 

garantam a aptidão para a “interpretação e da valorização dos fenômenos sociais”. Se a 

graduação não ficar atenta a esse objetivo, o tratamento adequado do conflito que se espera 

estará a mercê do perfil de cada profissional, que continuará reproduzindo o imaginário 

adversarial para o qual foi exclusivamente preparado. 

Portanto, qualquer nova perspectiva que seja lançada para a ressignificação do ensino 

jurídico deve partir da superação de sua herança normativista-racionalista, que se preserva na 

supremacia da norma (direito) e tangencia o estudo da realidade (fato). A partir disso, é preciso 

introduzir técnicas não adversariais de solução de conflito, através do estudo teórico e prático 

das vias consensuais de solução de conflitos, a exemplo da mediação, da conciliação, da 

negociação e da arbitragem, promovendo competências e habilidades no futuro profissional 

com receptividade para o diálogo, para comunicar-se abertamente para o consenso, tanto no 

Judiciário como fora dele. 

A advocacia já reserva esse dever ao profissional que está compromissado com o Código 

de Ética da OAB, ao estabelecer, no seu art.2º, parágrafo único inciso VII, o dever de 

“estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre 

que possível, a instauração de litígios”.21  

Sem a formação jurídica adequada, pouca praticidade terão as últimas alterações 

processuais que imprimem rituais de consenso para solução de conflitos, a exemplo do novo 

CPC (Lei 13.105/2015), da Lei de Mediação (Lei 13.140/2015) e das novas perspectivas da Lei 

de Arbitragem (Lei 9.307/96, a partir das alterações da Lei 13.129/2015), que incluiu o poder 

público neste âmbito de negociação. 

Logo, prepondera ainda uma linguagem de ensino conceitual, e que compartimenta, 

ainda, conteúdos de teoria e prática, realimentando o distanciamento do aluno para com o 

fenômeno social. Na verdade, cogitar outros espaços de solução de conflito de caráter não 

                                                           
21 BRASIL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Resolução 02/2015. Disponível em: 

<http://www.oab.org.br/arquivos/resolucao-n-022015-ced-2030601765.pdf. Acesso em 21 Março 2017. 
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adversaral é sobretudo valorizar o espaço jurisdicional, a fim de que este seja invocado somente 

quando realmente não haja outra via mais adequada para a solução do conflito, ou ainda 

somente para os casos nos quais, naturalmente, faz-se necessário a presença/intervenção do 

Estado, como ocorre nos litígios que envolvem direitos indisponíveis e, portanto, de caráter 

subsidiário.22  

 

 

DIREITO E CONSENSO: NOVAS SIMBOLOGIAS PARA UMA NOVA CULTURA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO 

 

Para Oscar Chase as instituições de resolução de conflitos são ao mesmo tempo um 

produto, um colaborador e um aspecto da cultura, de modo que suas formas evidenciam 

qualidades inerentes a determinada sociedade.23 Nessa linha de argumentação, partindo da 

concepção de que a cultura expressa ideias, valores e crenças cognitivas e normativas, Chase 

defende que a relação entre cultura e resolução de conflitos é reflexiva, pois o processo auxilia 

na construção da cultura, ou influencia este fenômeno, bem como lhe serve de expressão.24  

Logo, o uso de mecanismos não adversariais de solução de conflitos possuem 

inversamente um efeito transformador da própria sociedade, pois na medida em que são 

aplicados, dada sua capacidade de revolucionar as relações, extraindo das partes as latências do 

conflito, acabam por aprimorar os laços sociais por meio do consenso.25  

Seguindo a lógica de Chase, o resultado dessas intervenções, após internalizadas no seio 

social, seria capaz de criar valores de cooperação e solidariedade, que por si retroalimentariam 

a crença na sistemática consensual. Essa é uma perspectiva capaz de impactar a as bases de uma 

sociedade complexa e individualista, ainda que a longo prazo. 

Para tal desiderato, só a renovação do ensino jurídico conseguirá alavancar uma nova 

cultura de solução de conflitos. 

E essa nova simbologia passa a ser desenhada pelas vias do consenso. 

                                                           
22 BOLZAN DE MORAIS, José Luiz; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e Arbitragem: Alternativas à 

jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advvogado, 2008, p.106.  
23 CHASE, Oscar G. Direito Cultura e Ritual: Sistemas de Resolução de conflitos no contexto da cultura 

comparada, p.27. 
24 CHASE, Oscar G. Direito Cultura e Ritual, p.171. 
25 CHASE, Oscar G. Direito Cultura e Ritual, p.152 e 184. 
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Os rituais que apostam no diálogo trabalham com a expectativa do que está latente às 

pretensões resistidas. No processo judicial, a pretensão é registrada em uma petição inicial que 

congela o tempo do conflito.26 A lide, portanto, torna-se anacrônica. Já no ambiente do diálogo, 

segundo Luis Alberto Warat, sempre existe um momento para introduzir o dado faltante ou 

corrigir o que já foi dito, na medida em que se reconhece as armadilhas do inconsciente que o 

mediador está apto a desvendar.27   

De acordo com Marcelo Brodsky, colocar em palavras “o não-dito produz um alívio 

considerável, permitindo que as partes exponham sobre o que realmente interessa: o conteúdo 

latente do conflito que os traz à mediação”.28 

Para Warat, a mediação é um trabalho simbólico sobre a administração e reconstrução 

dos conflitos, na qual se destaca o valor da palavra, da comunicação, do diálogo, da escuta, da 

interpretação e da transferência. Para tanto, para “trabalhar sobre um conflito implica aceitar 

que para resolvê-lo não é preciso aniquilar o outro”, na medida em que é possível encontrar 

uma solução que respeite a diferença do outro.29 É o espaço de realização da alteridade.30  

Com essa mesma perspectiva, o consenso necessário paro negócio processual também 

é um impacto no rito processual, pois a simples abertura dada a discutir o rito já desfaz a 

beligerância desencadeada pelo processo contencioso. São muitas as possibilidades de 

ampliação do consenso a partir da abertura para o diálogo. 

A solução advinda do consenso é plena, preventiva e justa. A justiça do consenso é a 

justiça das partes. 

Segundo Hans-Georg Gadamer, dentro da experiência hermenêutica, a percepção de 

mundo é ineludivelmente algo privado, assim como os impulsos e interesses dão a cada um sua 

individualidade, responsável por ofuscar a razão que é capaz de apreender o que é comum a 

todos. É por isso que o diálogo é um convite à comunidade,31 pois, “O que perfaz um diálogo 

não é termos experimentado algo de novo, mas termos encontrado no outro algo que ainda não 

havíamos encontrado em nossa própria experiência de mundo”.32  

                                                           
26 WARAT, Luis Alberto (ORG.). Em nome do acordo. A mediação no direito. 2ª edição. Buenos Aires: Almed, 

1999, p.12-13. 
27 WARAT, Luis Alberto (ORG.). Em nome do acordo. A mediação no direito, p.12-13. 
28 BRODSKY, Marcelo. Psicanálise e Mediação. In WARAT, Luis Alberto (ORG.). Em nome do acordo. A 

mediação no direito. 2ª edição. Buenos Aires: Almed, 1999, p.62. 
29 WARAT, Luis Alberto (ORG.). Em nome do acordo, p.36-37 
30 WARAT, Luis Alberto (ORG.). Em nome do acordo, p.40. 
31 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II. São Paulo: Vozes, 2002, p.246. 
32 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II. p.247. 
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Diante disso, o comportamento dado à abertura para a tradição é elemento integrante e 

é próprio da consciência histórica, que Gadamer vai chamar de experiência histórica efeitual. 33 

Assim, a consciência histórica, por Gadamer, é um saber da alteridade do outro e do passado 

em sua alteridade, do mesmo modo que a compreensão do tu sabe do mesmo como pessoa.34 

Sob outro aspecto, se a linguagem constitui, é possível criar um cenário consensual a 

partir de políticas públicas de acesso à justiça voltadas para rituais que, pautados no diálogo, 

seja através da mediação, da conciliação e da restauração das relações, promovam efetivamente 

mudanças que, após internalizadas no meio social e jurídico, passem a ser utilizadas 

naturalmente ao lado da jurisdição.  

Eis a importância de uma revisão do que é cultuado. Eis os argumentos para que os 

sujeitos processuais se abram para novas perspectivas, suspendendo seus pré-conceitos, pois é 

sempre bem-vindo o alerta de Gadamer, para quem “aqueles que não querem se conscientizar 

dos preconceitos que o dominam, acabam se enganando sobre o que se revela sob a luz”.35  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Não é possível idealizar perspectivas sobre a solução do conflito social sem trazer o 

ensino jurídico para o debate. Isso porque não é possível contar, para qualquer revolução que 

se proponha, com a autonomia de cada profissional, sem qualquer contribuição da Universidade 

em sua formação jurídica. 

A partir do momento em que o ensino jurídico passar a contemplar atividades de 

consenso, é possível criar expectativas de uma nova simbologia de rituais utilizados para a 

solução dos conflitos, a exemplo de processos sem juiz, de audiências sobre a mesa redonda, 

de momentos de diálogo sem pauta apressada, em que os sujeitos do conflito conseguem 

realmente expressar seus desejos e pretensões.  

Evidente que superar uma representação de poder tão arraigada na cultura jurídica é algo 

complexo e impossível sem o devido esclarecimento dos sujeitos que experimentam as lides 

diárias de cada recanto deste país. Para tanto, os holofotes devem estar voltados para o ensino 

jurídico, que é a base dessa conjetura. Se nossa cultura internalizou de forma preponderante 

                                                           
33 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I, 6ª edição. São Paulo: Vozes, 2004, p.471. 
34 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I, p.470. 
35 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I, p.471. 
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procedimentos adversariais, polarizando as relações, é porque sobretudo instruímos nossos 

futuros profissionais a fazê-lo.  

Se a comunidade jurídica costumeiramente conduz a solução do conflito para o 

ambiente jurisdicional, invocando seu caráter substitutivo como sacramento, é porque foi 

ensinada a infantilizar e assujeitar o cidadão, deixando de incentivá-lo a exercer sua autonomia 

no ambiente do diálogo e do consenso. 

Portanto, é um diálogo entre o jurídico e o social que ora se propõe. A mudança deve 

ocorrer no processo de compreensão da ciência jurídica, tão cara e necessária à sociedade, e 

esta deve partir da revisão dos projetos pedagógicos dos cursos de Direito, na análise dos 

objetivos do curso e do perfil do egresso que pretende alcançar.  

E a reformulação do ensino jurídico, contextualizando-o de acordo com a realidade 

social, parte da inserção de conteúdos informadores do consenso em seus rituais de solução de 

conflitos, habilitando o futuro profissional para uma atuação fora dos corredores do Judiciário, 

até que, com Chase, essa cultura consensual seja internalizada e absorvida pela própria 

sociedade.  

Em pleno século XXI, a complexidade da vida social exige mais do que o Direito 

clássico, que já teve o seu momento, pode oferecer. É preciso adaptar presente e passado, à luz 

da tradição gadameriana, e permitir que o Direito reconheça em definitivo sua dimensão 

histórica em prol do homem, em prol da vida, para o que foi definitivamente idealizado. 
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