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RESUMO: Esse trabalho insere-se no domínio transdisciplinar de interação entre pesquisa
empírica em Direito e Linguagem, em face da imanência entre linguagem e sociedade, sob
perspectivas e pressupostos teórico-metodológicos da Análise Crítica do Discurso e do Pensamento
Crítico do Direito. O objetivo do trabalho é investigar o papel do discurso presente em documentos
oficiais a orientar políticas de instâncias administrativas do Judiciário, o potencial ideológico desses
textos e a possibilidade de superação de relações assimétricas de poder assentadas simbolicamente
em tais documentos mediante a participação social na administração da justiça. Para tanto, elegeuse como paradigma de análise a pesquisa documental de natureza formal (Plano de Objetivo
Estratégico Nacional do CNJ e Planejamento Estratégico Situacional do TJSP) e informal (discursos
referenciados no conteúdo destes documentos). Pressupõe-se que os planejamentos estratégicos
dessas instâncias administrativas da função judiciária implicam em políticas institucionais a orientar
a democratização do acesso à justiça na medida em que se verifica a minimização/ampliação a
participação social na administração. Nesse sentido, da interação entre tais políticas e instâncias de
organização social infere-se a natureza social e semiótica do problema em análise. Delimitou-se a
abordagem do trabalho ao processo de pesquisa qualitativa a envolver três conjuntos de práticas
interpretativas interligadas (ontologia, epistemologia e metodologia): ontológica e
epistemologicamente o trabalho ampara-se no paradigma interpretativo crítico-emancipatório, e
metodologicamente elegeu-se a pesquisa documental como método de verificação do objeto. A
análise textual dos documentos selecionados exigiram compreensão (descrições e interpretações) e
explanação (demonstrações das implicações do discurso nas práticas sociais e relações de poder)
conjuntamente à interação de eventos discursivos concretos informais. Elencaram-se quatro
elementos de análise nucleares: i) formação desses documentos; ii) presença de polifonia,
intertextualidade e pressuposições; iii) processos de significação desses textos
(produção/recepção/efetivação); e, iv) supressão/inclusão da participação social na formação desses
documentos. Mediante a relação dialética entre macroanálise (relações de poder que operam
mediante estruturas de administração da justiça) e micoranálise textual pretende-se compreender os
efeitos ideológicos de formação de ‘políticas jurídicas’, seguindo com a identificação de obstáculos
conjunturais e reflexões propositivas da participação social na administração da justiça como forma
de superação de problemas estruturais delimitados e de democratização do acesso à justiça.
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