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RESUMO 

 

 

LAVER, Camila Monelli. Direito e Literatura. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 
  
  
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar as interações entre Direito e 

Literatura, tendo como objeto de análise o desenvolvimento histórico em diversos 

países e no Brasil, bem como as correntes metodológicas do movimento. Através 

dessa análise apresenta a Literatura como veículo de humanização, visto o seu 

papel emancipatório e a sua contribuição para o direito na construção de um saber 

jurídico crítico diante das instituições jurídicas enclausuradas em discursos 

tradicionalistas e formalismos.  

  

Palavras-Chave: Direito, Literatura, Linguagem, Hermenêutica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study aims to demonstrate the interactions between Law and Literature, with the 

object of analysis the historical development in various countries and in Brazil, as 

well as the methodological currents of movement. Through this analysis presents the 

literature as a vehicle for humanization, as its emancipatory role and its contribution 

to the right to build a critical legal knowledge on legal institutions cloistered in 

traditionalist and formalities speeches. 

 

Keywords: Law, Literature, Language, Hermeneutics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Miguel Reale afirma que o Direito é tido como um fato ou fenômeno social 

(REALE, 1999), portanto, o Direito existe para a sociedade e tão menos pode ser 

gerado fora dela. É justamente nesse sentido que a compreensão do fenômeno 

jurídico demanda o conhecimento de outras disciplinas, principalmente aquelas 

relacionadas às ciências humanas, que se preocupam com o estudo das origens, do 

desenvolvimento, a organização e o funcionamento das sociedades e da cultura 

humana. 

Sob essa perspectiva, destaca-se a Literatura como um campo epistêmico 

essencial ao Direito no que diz respeito ao diálogo crítico e a busca por uma 

tematização dos fundamentos da juridicidade, pois possui a “vantagem indiscutível 

de revelar e traduzir o mundo que nos cerca, preenchendo-o de significados antes 

insuspeitos, e nos convidando à reflexão e ao aprendizado” (SANTANDER, 2015, p. 

196) 

Tendo em vista a relevância e a contribuição que o estudo da Literatura 

representa ao Direito, o presente trabalho tem como objetivo examinar os vínculos 

que se podem estabelecer entre as duas disciplinas. 

Nos Estados Unidos as relações entre Direito e Literatura já são objeto de 

estudo por um movimento denominado Law and Literature1, em que apresenta 

pesquisas consolidadas. No Brasil, apesar dos esforços, a pesquisa nesta área tenta 

se solidificar com resultados promissores. 

A correspondência do Direito e Literatura permite aos juristas apreender as 

características do universo literário, em especial a criatividade, a crítica, a inovação e 

as teorias interpretativas, possibilitando um novo olhar sobre os dogmas 

estandardizados do fenômeno jurídico. 

Desse modo, a pretensão é recorrer à Literatura, com uma abordagem 

metodológica para refletirmos acerca de problemas que atravessam o Direito, 

propondo uma análise crítica do conhecimento jurídico.  

 

                                                           
1 Direito e Literatura 
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2 DIREITO E LITERATURA: APROXIMAÇÕES ANTIGAS 

 

 

Com a influência do positivismo jurídico, a partir do século XIX, o Direito 

ocupou contornos rígidos e concepções objetivas (BARROSO, 2006). Na intenção 

de desconstruir tais amarras, os debates acerca do Direito e Literatura têm ganhado 

espaço nas cadeiras universitárias e também no campo de atuação jurídica.  

Nas palavras de Chueiri (2006, p. 235): 

 
Direito e Literatura é um novo campo de possibilidades para 
questões formais e materiais que afligem tanto o Direito quanto a 
Literatura. Porém no campo da crítica do Direito, incorpora às 
demandas políticas e éticas de reconstrução de um mundo mais 
igualitário e justo a sensibilidade estética do gosto literário.  

 

A interdisciplinaridade entre Direito e Literatura, de acordo com Godoy 

(2016), pode render bons frutos, pois abrange desde técnicas de interpretação e 

hermenêutica2 que influenciam na práxis jurídica, até nas manifestações de cunho 

revolucionário e reflexivo sobre a ação do homem na sociedade. 

Alinhado a esta compreensão, Trindade e Gubert (2008, p. 12) destacam 

que: 

 
a possibilidade de aproximação dos campos jurídico e literário 
favorece ao direito assimilar a capacidade criadora, crítica e 
inovadora da literatura, e assim, superar as barreiras colocadas pelo 
sentido comum teórico, bem como reconhecer a importância do 
caráter constitutivo da linguagem, destacando-se os paradigmas da 
intersubjetividade e intertextualidade. 

 

Em tempos passados, o vínculo entre Direito e Literatura não era conflituoso. 

O papel social e instrutor da Literatura era característico ao campo jurídico. Não era 

por menos que diversos literários eram bacharéis em Direito, devido à similitude de 

atuação nas sensíveis áreas de humanas e políticas (GODOY, 2016).  

Conforme assevera Pinto (2008, p. 69), “a história do direito é um conjunto 

de fragmentos”, pois daquilo que acontece restam poucos escritos que tenham 

permanecido ao longo tempo. Assim, imperioso ressaltar a representação das 

                                                           
2 Ramo da Filosofia que estuda a teoria da interpretação, que pode referir-se tanto à arte da 

interpretação, ou a teoria e treino de interpretação. 



11 
 

tragédias gregas nos palcos da Atenas clássica, que foi retratado pela arte literária, 

de modo a expor o Direito presente naquela época, especialmente, as práticas dos 

tribunais populares.  

As tragédias surgiram-se a partir do ditirambo, um ritual religioso fundado na 

repetição de cantos corais, em que era entoado por sátiros3 e representava uma 

oferta ao deus Dionísio4. Em razão de sua conturbada feição, a figura da divindade 

passa a ser representada pelo símbolo da máscara e, neste contexto, com a 

presença, aos poucos, de atores no culto, surge um novo gênero teatral, a saber, a 

tragédia (PINTO, 2008). 

 
E aqui se pode perceber a transição do ditirambo para a tragédia. 
Como observado por Barthes, os integrantes do coro do ditirambo 
não se apresentavam mascarados. E, nas representações teatrais, 
os atores sempre portavam máscaras, que tinham uma função 
dramatúrgica importante: a abertura para a alteridade, para a 
diferença. Na passagem do culto religioso à tragédia, a máscara 
muda sua função. Ela deixa de ser uma representação do deus, com 
finalidade de adoração, para cumprir um papel cênico. Ela introduz a 
ambiguidade e a tensão ente pólos opostos. (PINTO, 2008, p. 73) 

 

Nas palavras de Knox5, citado por Cristiano Otávio Pinto (2008, p. 73) “[...] a 

tragédia não é uma peça ‘do destino’, em que os homens são sempre submetidos 

aos caprichos dos deuses. Ela é, de fato, uma construção dramatúrgica que 

pressupõe ações, decisões e conflitos humanos”.  

Nesta acepção, a tragédia grega pode ser entendida como um fator na 

mudança das instituições políticas atenienses no intervalo compreendido entre 540 a 

480 a.C, período em que a democracia foi concebida, experimentada, implementada 

e tornou a marca singular da Atenas clássica. Desta maneira, a experiência grega 

configura pela sua contribuição na tipologia das formas de governo (PINTO, 2008). 

Impende assinalar, que entre a passagem da aristocracia para a 

democracia, Atenas, em meados do século VI, foi marcada por um governo tirânico 

e conforme assevera Pinto (2008, p. 75): 

 

                                                           
3 “Personagens ambíguos, seres com pés de cabra, meio homens, meio animal e que 

andavam com os falos eretos.” (Pinto, 2008, p. 70) 
4 “Dionísio pode ser vinculado a dois grandes grupos de significado. Por um lado, ele é o 
deus das forças vitais da natureza; por outro, ele é o deus da dissimulação.” (idem, p. 70) 
5 Bernard MacGregor Walker Knox foi um Inglês classicista, autor e crítico. Foi o primeiro 
diretor do Centro de Estudos helênicos. 
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É exatamente nessa segunda transição – da tirania para a 
democracia – que é inventada a forma trágica da representação 
teatral. A tragédia é mais um dos milagres gregos, que perdurou por 
um curto período de tempo: cerca de 80 anos. Foi o mesmo período 
em que Atenas consolidou sua democracia. Os fenômenos são 
indissociáveis. E eles estão intimamente relacionados ao direito.   

 

Destaca Cristiano Otávio Pinto que Vernant sintetizou o significado social da 

tragédia no cenário político de Atenas, com a seguinte expressão “A tragédia é a 

cidade que se faz teatro”. Essa locução deve ter seu sentido apreendido com base 

no contexto do século V ateniense e não com fundamento no homem moderno, já 

que para este não passaria de uma exposição cênica (PINTO, 2008). 

Essa forte interação do cidadão ateniense para com as tragédias pode ser 

explicada pela catarse: um sentimento de identificação/reflexão com as 

representações (SILVA e IRIYODA, 2007). Segundo Aristóteles, em sua obra A 

Poética, a tragédia pode ser definida como “imitação de uma ação de caráter 

elevado e completo, de certa extensão [...] imitação que é feita pelas personagens 

em ação e não através de um relato, e que, provocando piedade e terror, opera a 

purgação própria de tais emoções” (apud SILVA e IRIYODA, 2007, p. 136). 

Portanto, essa comoção, que orienta o espectador, denominada catarse, 

transfigura-o na posição de participante da própria encenação, de modo que essa 

representação é confundida com a exata realidade vivida. Assim, existe um 

reconhecimento emocional muito vívido do cidadão ateniense com as tragédias 

(SILVA e IRIYODA, 2007).   

 

Na peça teatral trágica, ocorre a catarse quando acontece uma 
representação nobre, que inspira no espectador o temor e a piedade, 
proporcionando-lhe então alívio ou purgação, e esse espectador se 
identifica com a personagem.  A personagem mantém então uma 
relação absoluta com o espectador, reivindicando a quarta parede6 

do palco (SILVA e IRIYODA, 2007, p. 136 e 137).   
 

Em razão desse intenso apelo emocional e, por conseguinte, na 

identificação e verossimilhança do cidadão ateniense com a encenação (SILVA e 

IRIYODA, 2007), Cristiano Araújo observa: 

 

                                                           
6  “Parede imaginária que separa o palco da platéia.[...] O realismo e o naturalismo levam ao 
extremo essa exigência de separação entre palco e platéia, ao passo que o teatro 
contemporâneo quebra deliberadamente a ilusão[...] força a participação do público” (PAVIS, 
1999 apud SILVA e IRIYODA, 2007, p. 137). 
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A tragédia, desde seus primórdios, foi vista e experimentada como 
um ritual cívico, como mais uma entre várias modalidades de 
encontro social destinadas aos cidadãos, de que constituem 
exemplos as reuniões em assembleias, as competições esportivas e 
os demais espetáculos públicos (ligados a outras formas de teatro ou 
à dança). Nesse aspecto, a tragédia inclui-se no amplo panorama de 
ações, rituais e festividades que caracterizava a vida pública na póli 

ateniense (PINTO, 2008, p. 76). 
 

Assim, é possível observar as relações existentes entre a tragédia e a 

experiência jurídica, onde destaca como elementos comuns “[...] os procedimentos 

estabelecidos para a encenação das tragédias e alguns conteúdos inseridos nas 

peças” (PINTO, 2008, p. 76). 

No que se refere ao elemento procedimento, Barthes (1990) ensina que as 

tragédias gregas possuíam caráter civil e eram formados por três instituições, quais 

sejam: o concurso: tratava-se de uma deliberação acerca do drama a ser encenado, 

submetido a um procedimento rigorosamente fixado, onde o arconte7 organizava a 

lista das peças concorrentes, a ser definida mediante um sorteio conduzido em 

assembleia; a coregia: compreendida como o patrocínio concedido pelos cidadãos 

ricos destinado à preparação das tragédias, pois “o teatro grego era oferecido 

legalmente aos pobres pelos ricos”  e; o téôricon: era uma forma de auxílio fornecido 

pela cidade para que os cidadãos pobres tivessem a oportunidade de assistir à 

encenação das tragédias (BARTHES, 1990, p. 71).  

Logo, nota-se que o procedimento evidenciava o controle exercido de modo 

direto pela Pólis, através de suas instituições e autoridades. Assim, cumpre 

investigar algumas condutas adotas pelos tribunais de Atenas, ainda no século V, 

para dirimir conflitos (PINTO, 2008).  

Primeiramente, conforme assevera Cristiano Otávio Pinto (2008), impende 

assinalar que a cidadania em Atenas era atribuída somente aos “[...] homens adultos 

livres, nascidos na pólis em famílias atenienses” (p. 78). Portanto, não eram 

considerados cidadãos mulheres, crianças, estrangeiros e escravos.  

Deste modo, grande parcela dos tribunais atenienses era destinada 

puramente aos cidadãos, igualmente ocorria nas representações trágicas, “[...] os 

poetas e atores eram sempre cidadãos, assim como a expressiva maioria do 

público”. (p. 78). Boa parte dos procedimentos empregados na eleição das tragédias 

                                                           
7 “[...] era, no século V, uma espécie de oficial da pólis encarregado, entre outras funções, 
de preparar processos para julgamento em tribunais populares.” (Pinto, 2008, p. 77) 
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aproxima dos elementos correspondentes na prática dos tribunais. A fim de ilustrar o 

tema, Cristiano Otávio Pinto (2008, p. 78) disserta:  

 
Os julgamentos eram públicos, num grande espaço aberto, e o 
processo era quase todo oral. As partes – acusação e defesa – 
apresentavam seus argumentos diretamente; não havia advogados 
ou instituições públicas de acusação. A decisão, assim como nos 
concursos, era atribuição dos cidadãos presentes.  

 

Assim, como nas tragédias existia o téôricon, nos demais espaços públicos 

havia o mistoforia: tratava-se de um incentivo a fim de garantir o acesso dos 

cidadãos menos favorecidos nas discussões políticas atenienses. Deste modo, 

observa a preocupação das instituições atenienses em assegurar a universalidade 

nas atividades de seu corpo cívico (PINTO, 2008). 

Destarte, Cristiano Otávio Pinto (2008, p. 79) conclui pelas afinidades 

existentes entre as tragédias e a prática judiciária ateniense, “[...] eram eventos 

sociais controlados minuciosamente pela cidade e tinham lugar em edificações 

públicas.” Em relação aos conteúdos inseridos nas peças, os temas reportavam a 

discussões presentes em processos judiciais.  

 
A própria estrutura da narrativa trágica encontra um paralelo na 
argumentação jurídica. Um componente importante na Grécia antiga 
era a concepção de agon. Ela envolve um aspecto caro à experiência 
grega: a competição que se desenrola na vida pública. A contradição, 
o debate, a dialética são elementos componentes de qualquer 
descrição dos rituais cívicos na Atenas do século V (PINTO, 2008, p. 
79). 

 

Nas tragédias, a exposição dos conflitos que incitam os personagens, 

compreende, na maior parte de suas ações, a lógica da contradição, a manifestação 

síncrona de duas versões que se combatem, o revezamento entre teses, em suma, 

possui a mesma essência de um debate travado em um tribunal, entre acusação e 

defesa (PINTO, 2008). 

 
Alguns exemplos desse debate polarizado, com ênfase em 
imprecações recíprocas, podem ser localizados no “Édipo Rei”, de 
Sófocles. O leitor moderno perceberá na peça a origem do romance 
policial. A busca de Édipo pelos assassinos de Laio – crime que, 
impune, causa o mal que abate Tebas – tem todos os ingredientes 
de uma investigação conduzida por um detetive. Édipo procura 
reconstituir a verdade dos fatos, ouve testemunhas, confronta 
relatos, concebe e afasta hipóteses, envia mensageiros para coletar 
informações e reúne todos os elementos obtidos em sua busca para 
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formar a convicção acerca da identidade dos responsáveis. Quando 
consegue obter a verdade, Édipo constata a existência de apenas 
um responsável – o próprio Édipo. Suprema manifestação da ironia 
trágica (PINTO, 2008, p. 79-80). 

 

Conforme a análise de Knox, a cena de confronto entre Édipo e Creonte, 

“[...] em sua economia metódica, assemelha-se a procedimentos típicos de uma sala 

de audiência” (2002, p. 14 citado por Pinto, 2008, p. 80). De acordo com Cristiano 

Otávio Pinto (2008), as semelhanças buscadas entre as tragédias e a prática dos 

tribunais atenienses não se encerram nos procedimentos ou na maneira de 

argumentação empregada.  

 
O problema de fundo é igualmente relevante. Se, como se sabe, a 
operação fundamental do direito é a decisão, também a tragédia 
propõe dilemas em torno da decidibilidade. Como parte componente 
da ação trágica está a perplexidade em que se vêem os personagens 
da trama quando confrontados com o problema da decisão (PINTO, 
2008, p. 82). 

 

Portanto, a tragédia permite uma reflexão acerca da própria identidade da 

Pólis, na medida em que expõe conflitos, dilemas e encruzilhadas, que por sua vez 

reforça a noção de catarse apresentada anteriormente. De acordo com Segal (1994, 

p. 195)8:  

Os mitos apresentados na tragédia não refletem já os valores 
tradicionais de uma época remota, idealizada. Pelo contrário, tornam-
se o campo de batalha das lutas internas da cidade: antigas 
concepções de vingança cruel contra o novo legalismo cívico; as 
obrigações familiares contra as obrigações civis [...] as diferenças 
entre o governo autoritário e o democrático [...]. 

 

Assim, a tragédia está intrinsecamente ligada à experiência jurídica 

ateniense, desse modo, “ela utiliza as narrativas míticas como ponto de partida para 

a externalização de questões fundamentais da política e do Direito. Nesse 

procedimento, a tragédia reproduz algumas das principais instituições da pólis 

democrática” (PINTO, 2008, p. 86). 

Com o transcorrer do tempo, conforme assevera Godoy, ocorreu o 

afastamento entre as disciplinas Direito e Literatura, em razão da “racionalização do 

direito (cf. WEBER, 1967, p. 301 e ss.), a burocratização superlativa do judiciário (cf. 

                                                           
8 Charles Segal, graduado em HarvardCollege, trouxe a abordagem de uma moderna crítica 
literária para o estudo da poesia grega e latina.  
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FISS, 1982), bem como suposta busca de objetividade por meio de formalismos (cf. 

UNGER, 1986)” (2016, p.1). 

Feitas essas considerações a respeito da possibilidade de aproximação dos 

campos epistêmicos e do recíproco interesse temático a sustentar um fecundo 

diálogo entre os campos do Direito e da Literatura na antiguidade clássica, a partir 

de agora a pretensão é de apresentação das fases de desenvolvimento desse 

campo de pesquisa, o que se fará a seguir. 
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3 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO E CORRENTES METODOLÓGICAS DO 

MOVIMENTO DIREITO E LITERATURA 

 

 

3.1 Desenvolvimento histórico 

 

3.1.1 Fase inicial 

 

Os apontamentos iniciais do movimento de estudos que se convencionou 

chamar Law and Literature Moviment (movimento Direito e Literatura) tiveram início 

no século XX. O estágio inaugural ocorreu em 1908 nos Estados Unidos com o 

ensaio A List of One Hundred Legal Novel de John Henry Wigmore9, focado no 

estudo do Direito na Literatura. A obra propunha a leitura de inúmeros romances que 

foram catalogados com temáticas jurídicas. O enredo é composto por romances de 

princípios jurídicos e segundo Wigmore, a justificativa de sua coletânea é que o 

jurista vai até a Literatura para assimilar o Direito de uma forma mais humana 

(Trindade e Gubert, 2008).  

Segundo Arnaldo Godoy (2016, p.10) 
 
Textos literários descrevem soldados, operários, mercadores, 
marinheiros, poetas, mendigos, clérigos. Textos de zoologia 
apreenderiam lobos, leões, burros, tubarões, cordeiros. Problemas 
que preocupam juristas são questões de caracteres humanos, 
enfrentadas pela literatura de ficção. Nesse sentido, segundo 
Wigmore, Balzac e Shakespeare seriam juízes supremos da 
natureza humana.  

 

Wigmore assinalou ainda que a obra literária oportuniza que o advogado 

conheça mais de sua profissão e de outros sistemas jurídicos diferentes, permitindo 

um estudo de outras culturas comparadas (GODOY, 2016). Neste sentido, Wigmore 

sustentou que a Literatura possibilita um conhecimento, uma aproximação com as 

manifestações humanas e sociais, tal como a zoologia para com as espécies 

                                                           
9 Nascido em 4 de Março de 1863 na Califórnia, morreu em 20 de abril de 1943. Wigmore, 
foi um jurista americano, lecionou Direito de 1892 a 1943, especialista em Direito da prova. 
Seu livro mais conhecido é o Tratado sobre o Sistema Anglo-Americano de prova em 
julgamentos no Common Law, publicado em 1904. 
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animais. Deste modo, Wigmore reconheceu uma função pedagógica e instrumental 

da Literatura, essencial para a formação adequada de um jurista (GODOY, 2016). 

Um pouco mais adiante, em 1925, Benjamin Cardozo10, igualmente 

americano, redigiu o ensaio Law and Literature, que, ocupou de estudar o Direito 

como Literatura. Nas palavras de Godoy (2016, p. 11-13): 

 
Cardozo foi um realista no sentido que adaptava as circunstâncias 
normativas às instâncias da vida real. [...] percebia o direito como 
servo das necessidades humanas e não dos desejos de mandarins e 
poderosos. [...] escrevia com beleza, profundidade, sentimento, [...] 
balizando-se por expressiva retidão moral.  

 

O jurista norte-americano destacou-se na atividade judicante, atuou no caso 

MacPherson v. The BuickCo.11, no qual, nas palavras de Godoy (2008, p. 61) “a 

decisão foi redigida em impressionante estilo narrativo. Tem-se impressão de ler 

ficção”.  

Cardozo era adepto do realismo jurídico e do pragmatismo. Em seu livro “A 

Natureza do Processo Judicial – The Nature of the judicial Process” dissertou sobre 

a atuação dos juízes: 

 
O trabalho de um juiz é em um sentido duradouro e em outro sentido 
é efêmero. O que é bem feito e bom por si mesmo vai durar. O que é 
cheio de erros certamente vai perecer. O bom trabalho judicial 
permanece como uma das fundações sobre a qual as novas 
estruturas serão construídas. O mau trabalho judicial será rejeitado e 
relegado ao laboratório dos anos. Pouco a pouco a velha doutrina é 
minada. Com regularidade as intromissões são tão graduais que 
seus significados são de início obscuros. Finalmente, descobrimos 
que os contornos da paisagem têm se modificado, que os velhos 
mapas devem ser deixados de lado e que o campo deve ser 
mapeado de novo (CARDOZO, 1991. p. 178 apud GODOY, 2016, p. 
12). 

 

                                                           
10 Nasceu em 1870 e faleceu em 1938. Foi um advogado, humanista e jurista norte-
americano, conhecido por sua significativa influência no desenvolvimento do Common Law 
norte-americano no século XX. 
11 A ação versa sobre responsabilidade civil: “À época do caso MacPhersona lei determinava 
que o fabricante de um produto que ferisse um consumidor não seria responsável por danos 
causados, e em culpado por negligência, a menos que houvesse assinada contrato nesse 
sentido, com o consumidor. [...]. Narro o caso. MacPherson havia comprado um Buick de 
uma revenda de automóveis. Certo dia, enquanto dirigia, um problema em uma das rodas 
provocou um acidente, que resultou em ferimentos sérios no condutor do véiculo. 
MacPherson ajuizou ação contra a empresa Buick, fabricante do carro.” (Godoy, 2008, p. 
60) 
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Na Europa, os registros apontam que os primeiros ensaios foram publicados 

na Suíça, em 1931 e 1936, quais sejam, Das Recht in der Dichtung e Die Dichtung 

un Recht, ambos de Hans Fehr, conforme Trindade e Gubert (2008, p. 24 e 25): 

 
o direito aparece como um fenômeno cultural comum à educação 
dos juristas e dos literários, enquanto a literatura, por sua vez, 
aparece tanto como fonte para o conhecimento jurídico como 
também constituiu um instrumento de crítica às instituições jurídicas. 

 

Por fim, na Itália, em 1936, foi publicado o ensaio La letteratura e la vita del 

diritto, de Antônio D’Amato, “no qual a literatura é entendida como um intérprete 

autêntico das necessidades e aspirações do povo, assumindo, assim, uma função 

ligada à formação e evolução do direito” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 25). 

 

3.1.2  Fase intermediária 

 

O movimento Direito e Literatura foi enriquecido com a eclosão do 

Romantismo ao final do século XIII e início do século XIX. As obras literárias 

passaram a retratar a realidade do pobre como uma figura guarnecida de dignidade, 

e não mais como um personagem criminoso, cômico ou pitoresco, narraram, 

também, as lutas dos operários na defesa de seus direitos sociais, ou seja, 

abordavam uma espécie de denúncia retórica.  (CÂNDIDO, 2011).   

Nas palavras de Candido (2011, p. 185): 

Este fenômeno é grande parte ligado ao Romantismo, que, se teve, 
aspectos francamente tradicionalistas e conservadores, teve também 
outros messiânicos e humanitários de grande generosidade, 
bastando lembrar que o socialismo, que se configurou naquele 
momento, é sob, muitos aspectos um movimento de influência 
romântica.  
 

Observa-se então o legado revolucionário do Romantismo12 com obras 

sociais de traços humanitários e estórias de salvação da humanidade inspirada por 

valores de liberdade, fraternidade e igualdade, que por sua vez, legitimou a luta para 

a consolidação dos direitos humanos, já que a Literatura possui a capacidade de 

estimular o sentimento de urgência desses problemas sociais. “Por isso, creio que a 

entrada do pobre no temário do romance, no tempo do Romantismo, e o fato de ser 

                                                           
12 O Romantismo está associado a dois eventos: a Revolução Francesa e a Revolução 
Industrial. 
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tratado nele com a devida dignidade, é um momento relevante no capítulo dos 

direitos humanos através da literatura” (CANDIDO, 2011, p. 186) 

Posteriormente ecoou o Realismo, movimento de reação ao Romantismo, 

marcado por narrativas críticas, cujo objetivo central correspondia a uma autêntica 

investigação da sociedade. Tanto o Romantismo, quanto o Realismo foram um 

movimento de desmascaramento social que delataram a miséria, a exploração 

econômica e a marginalização. (CÂNDIDO, 2011) 

Assim, o desenvolvimento das investigações em torno do movimento Direito 

e Literatura atingiu uma importante fase nos anos 1940 e 1960, com a edição da 

obra de Ferruccio Pergolesi. Em um primeiro momento, segundo o autor italiano, a 

Literatura é instrumento para explorar a história do Direito de um povo e a sua 

realidade prática, deste modo, é possível assimilar também particularidades 

referente à história civil. Doravante, Pergolesi se afasta da perspectiva de história 

civil e assume duas novas faces: a da sociologia do Direito que aborda o direito 

experimental, o direito vivente, em outras palavras, o direito vigente; e do sentimento 

de justiça que abrange problemas éticos (TRINDADE e GUBERT, 2008).  

Conforme Trindade e Gubert (2008, p. 26): 
 
Desse modo, [...] Pergolesi aborda temas relativos à formação social 
do direito, ao direito de família e das sucessões, ao direito público, ao 
direito processual, à execução das sentenças, aos tipos de 
magistrados e advogados, bem como alguns problemas referentes à 
justiça. 

 

Sob esse enfoque, impende assinalar as publicações de Juan Ossorio 

Morales, em 1949, com o ensaio Derecho y Literatura, em que analisa, sob a égide 

dos clássicos da Literatura castelhana, a práxis jurídica e social do Século de Ouro; 

e de Tullio Ascarelli, em 1952, com a obra Antígone e Porzia, onde apresenta 

questões relacionadas ao direito natural como critério de justiça da norma positiva 

(TRINDADE e GUBERT, 2008). 

Na tradição germânica, ganhou relevância o autor Hans Fehr, que no ano de 

1950 publicou um ensaio intitulado como Die Dichtung des Mittelalters als Quelle des 

Rechts, “no qual retoma os temas apresentados anteriormente, aprofundando, 

contudo, a análise da literatura entendida como fonte para o aprendizado e 

reconstrução da história do direito” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 26). 
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Retomando a trajetória americana, houve um grande progresso nos estudos 

iniciados por Wigmore e Cardozo, com inúmeros textos e ensaios que resultaram na 

proposta de inclusão do movimento Direito e Literatura nas academias norte 

americanas (TRINDADE e GUBERT, 2008). Corroborando com essa proposição, 

destaca-se a obra de Edmund Fuller, Law in Action, que foi publicada em 1947 sob o 

pseudônimo Amicus Curiae, na qual reuniu vários escritos de diferentes épocas e 

autores, em que abordou temas como liberdade, moral, justiça e crimes (TRINDADE 

e GUBERT, 2008). 

Semelhante antologia de igual relevância é a The World of Law do autor 

Ephraim London, publicada em 1960, que foi, segundo o olhar de Trindade e Gubert 

(2008, p. 27): 

 
obra de grande organicidade e responsável por grande impacto no 
corredor das academias norte-americanas, sendo considerada um 
manifesto pela defesa dos princípios orientadores da realização do 
Estado de direito e da garantia das liberdades fundamentais. 

 

Em 1970, os ânimos acerca do movimento aumentaram, com o consequente 

crescimento de escritos, discussões e eventos, “mediante o qual se abre o universo 

de análise do fenômeno jurídico, na medida em que este deixa de ser descritivo, 

conforme exige o positivismo, e torna-se narrativo e prescritivo” (TRINDADE e 

GUBERT, 2008, p. 27).  

NesSe aspecto, houve importante contribuição da obra de James Boyd 

White, denominada The Legal Imagination: Studies in the Nature of the Legal 

Thought and Expression, em que reuniu trechos de obras literárias, decisões 

judiciais, sentenças e leis, juntamente com anotações do próprio autor, “através dos 

quais pretende demonstrar que o direito é um sistema cultural do qual participaram a 

imaginação e a criatividade literária, como componentes de racionalidade jurídica” 

(TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 27). 

Embora a relação entre Direito e Literatura tenha se estreitado através do 

estudo de diversas obras, em que ficou reconhecido os valores humanísticos como 

um denominador em comum, foi de fato em 1980 que o movimento alcançou 

alicerces mais sólidos (TRINDADE e GUBERT, 2008). 

 

3.1.3 Fase atual 
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Várias escolas consolidaram o estudo das interações entre Direito e 

Literatura, mas foi especialmente nos Estados Unidos que o movimento teve por 

definitivo a sua afirmação (TRINDADE E GUBERT, 2008). 

O movimento italiano, Diritto e Letteratura, é caracterizado pela influência 

norte-americana, bem como pela publicação de uma série de novos ensaios e novas 

vozes. Com a renovação da produção bibliográfica, destacam-se os autores: Mario 

Cattaneo com reflexões sobre justiça e outras temáticas jurídicas, especialmente a 

penal; Giogio Ruffa que estuda a narrativa de Balzac com enfoque na sociologia do 

Direito; Bruno Cavallone que investiga a teoria geral do processo com base na obra 

de Alice no País das Maravilhas, de Carroll, em que propõe o reconhecimento do 

formalismo e do rito da instrução probatória; e por fim, Antonio Bevere que trata das 

conotações da justiça (TRINDADE e GUBERT, 2008). 

O fator determinante que consolida o Diritto e Letteratura é o 

aprofundamento dos estudos elaborados nos Estados Unidos, razão pela qual o 

movimento italiano adota o modelo tripartido americano, a saber, Direito na 

Literatura, Direito como Literatura e Direito da Literatura. Nesta seara, destacam-se 

os autores: Fabrizio Cosentino, Guido Alpa e Lorenzo Cavalaglio. Impende assinalar, 

a notável evolução qualitativa do Diritto e Letteratura no último decênio, 

sobressaindo os autores Emanuele Conto, Eligio Rosa, Paola Mittica e, 

principalmente no contexto de produção científica, Arianna Sansone (TRINDADE e 

GUBERT, 2008). 

No cenário francês foram três acontecimentos que firmaram o movimento 

Droit et Littérature, quais sejam: a criação, em 1982 de um curso universitário sobre 

o tema; a organização, em 1984 de um congresso acerca do assunto, que resultou 

na publicação da revista Actes:les cahires d’action juridique, em que abordou os 

temas sobre direito do autor, representação do direito nas obras literárias e as 

interações disciplinares entre Direito, Literatura, Filosofia, Cultura e Política; e por 

derradeiro, a publicação, em 1977, da antologia Droit et Littérature, de Phlippe 

Malurie em que apresenta as relações entre as duas disciplinas e demonstra que a 

Literatura traz os fundamentos da sociedade a partir de noções de direito natural e 

direito positivo (TRINDADE E GUBERT, 2008); 

Ainda, no contexto de língua francesa, insta salientar a importância da 

produção teórica elaborada por François Ost, que influenciou diretamente no 

desenvolvimento das pesquisas no Brasil (TRINDADE E GUBERT, 2008). 
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Em sua principal obra sobre o tema – Contar a lei -, na qual defende 
uma teoria do direito contado, Ost propõe-se a analisar o começo da 
lei, segundo o Êxodo; a invenção da justiça, a partir da Oréstia, de 
Ésquilo; a resistência ao poder, desde Antígona, de Sófocles; as 
fontes de direito, com base em Robson Crusoé, de Defoe, e de 
Fausto, de Goethe; e, por fim, os absurdos e os paradoxos da Lei, 
conforme O processo, de Kafka (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 30 
e 31). 

 

Em relação ao movimento alemão, o estudo do Recht und Literatur somente 

obteve reconhecimento em 1981, com a publicação de Themenhfte na revista New 

Wochenschrift Legal13. Pari passu, há um aumento da produção de ensaios 

monográficos focados nas relações entre Literatura e criminologia. Diversamente 

desta linha, Peter Schneider publica uma obra cujo tema é voltado ao confronto 

entre interpretação jurídica e literária e, ainda, investiga a problemática jurídica 

presente nas narrativas literárias, com base no aspecto histórico, filosófico e 

pedagógico do Direito (TRINDADE e GUBERT, 2008). 

No plano espanhol, o movimento Derecho y Literatura é marcado pelos 

registros de ensaios monográficos, sendo que apenas no final dos anos 1990 é que 

surgem publicações mais relevantes sobre o estudo do tema, como a obra Derecho 

y narración de José Calvo Gonzáles, em que o autor aborda de forma crítica as 

decisões judiciais e os diversos dilemas causados por elas (exemplo: o respeito aos 

precedentes) sob uma perspectiva narrativista, sendo que esta cumpre um 

importante papel no que concerne à tarefa interpretativa dos juristas (TRINDADE e 

GUBERT, 2008). 

Neste mesmo sentido, cumpre evidenciar a publicação castelhana de Pedro 

Talavera, alcunhada Derecho y Literatura, que recebeu influência de François Ost e 

representa “importante contribuição à corrente do direito na literatura, ou então ao 

estudo do direito contado, na medida, em que além de apresentar o tema e as 

relações entre direito e literatura, o autor propõe-se a analisar” dialéticas a partir de 

diversas obras literárias (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 32). 

A afirmação definitiva do Law and Literature Movement ocorreu nos Estados 

Unidos em decorrência de diversos fatores, a saber: materialização de conferências 

e simpósios universitários a respeito do tema; organização de revistas 

especializadas na matéria; formação de organizações associações; a implantação 

                                                           
13 Principal revista de teoria e prática do direito na Alemanha. 
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de disciplinas universitárias dedicadas ao movimento; e a edição de numerosas 

monografias (TRINDADE e GUBERT, 2008). 

 
Observa-se, assim, que o estudo do direito e literatura encontra, nos 
Estados Unidos, um desenvolvimento particular, do qual resulta a 
formação de uma verdadeira escola voltada especificamente para o 
tema, enquanto, na Europa, o referido estudo, ainda que presente e 
vivo, pode ser definido mais precisamente como um campo 
interdisciplinar, através do qual se aprofunda, mediante as obras 
literárias, temáticas que são por natureza objeto da filosofia e da 
sociologia do direito. (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 33) 

 

O cenário americano foi o grande responsável pelo desenvolvimento do 

Direito e Literatura e com a proliferação de vozes que alavancaram o debate jus-

literário. De forma diversificada, destacaram-se as seguintes figuras (TRINDADE e 

GUBERT, 2008): 

- James Boyd White é um dos pioneiros do Law and Literature Movement 

com uma extensa produção bibliográfica. White entende que a leitura de textos 

jurídicos deve ser compreendida como uma atividade criativa e interativa entre o 

texto e o leitor, propiciando uma cultura compartilhada e de integração social 

(TRINDADE e GUBERT, 2008). 

- Richard Weisberg é considerado um dos principais autores. Para ele, a 

Literatura é uma fonte de conhecimento, visto que aborda questões jurídicas que 

normalmente não são discutidas pelo modelo tradicional de ensino. (TRINDADE e 

GUBERT, 2008) 

- Richard Posner é conhecido pela sua posição crítica em relação ao Law 

and Literature Movement. Segundo Posner, as disciplinas Direito e Literatura não 

têm nada a agregar reciprocamente, contudo admite o vínculo existente entre ambas 

apenas no que diz respeito aos problemas relativos aos plágios e os direitos autorais 

(GODOY, 2016). 

- Robin West “é uma autora que se destaca [...] em razão das posições que 

adota em relação ao papel da literatura na re-constituição política e ética das 

comunidades” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 41). Neste sentido, a autora explica 

que a atribuição sensível da Literatura permite ao intérprete criar, criticar e participar 

do texto, oportunizando, assim, o reconhecimento da imagem do leitor na obra 

literária e a sua função na sociedade (TRINDADE e GUBERT, 2008). 
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- Martha Nussbaum é uma filósofa de notável prestígio no Law and Literature 

Movement, “segunda a qual a arte literária é mais filosófica do que a própria história, 

na medida em que esta se limita a descrever o ocorrido, enquanto aquela narra 

também o que poderia ocorrer” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 42). Sua tese é 

baseada na ideia de que a leitura de romances não permite respostas para os 

dilemas da justiça social, contudo pode se alcançar a concepção de justiça, em 

razão das emoções e da imaginação provocada pelos textos literários (TRINDADE e 

GUBERT, 2008). 

- Ronald Dworkin é um dos juristas mais apreciados dentro do Law and 

Literature Movement, graças ao seu posicionamento inovador em relação a teoria da 

interpretação (TRINDADE e GUBERT, 2008). 

- Stanley Fish é um teórico literário, ligado ao desconstrutivismo. Sua tese é 

pautada a uma teoria da subjetividade da interpretação, eis que coloca o leitor e sua 

consideração no mesmo patamar em que se encontra o texto, de forma que o 

intérprete é o criador do texto. A finalidade de sua teoria é limitar a atribuição de 

sentidos, “deste modo, sempre que um jurista interpretar um texto legal qualquer, ele 

o fará no interior de um conjunto de interesses e preocupações que o vinculam a um 

determinado contexto” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 47). 

- Owen Fiss, por seu turno, conferiu “ao intérprete do direito a possibilidade 

alcançar o verdadeiro sentido dos valores constitucionais, com base na aplicação 

das regras compartilhadas pela comunidade interpretativa” (TRINDADE e GUBERT, 

2008, p. 47). Fiss rejeita a liberdade plena do intérprete, devendo este estar restrito 

a concepção objetiva dos textos. Alinhado ao pensamento de Dworkin, Fiss 

preocupa-se com o problema do decisionismo judicial, justificando inclusive que “os 

juízes não podem mais decidir de acordo com sua subjetividade, pois, se assim o é, 

a atividade judicial nada mais é do que o mero exercício de um poder arbitrário ainda 

refém da filosofia da consciência” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 47 e 48).  

Ainda que na comunidade acadêmica norte-americana e europeia o estudo 

do movimento tenha se destacado, no Brasil, apesar de todos os esforços, o tema 

ainda é insólito. Chama a atenção, entretanto, que grande parcela dos literatos 

brasileiros eram bacharéis em Direito, sendo que muito deles exerceram a atividade 

judicante e da advocacia. A guisa de exemplemos segue: Gonçalves Dias, Álvarez 

de Azevedo, Castro Alves, José de Alencar, Graça Aranha, Oswald de Andrade, 
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Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Jorge Amando, dentre outros (TRINDADE e 

GUBERT, 2008). 

Para Arnaldo Godoy (2008, p. 33): 

 
Embora, bem entendido, a formação jurídica não signifique vocação 
para o direito. É da história da educação brasileira o bacharelismo, e 
a busca da faculdade de direito como porta de entrada para as 
humanidades e para a política, esta última no sentido pragmático, 
aquela primeira como adorno protuberante. 
 

No Brasil merece destaque a Semana de Arte Moderna que ocorreu em 

1922, ocasião que marca o modernismo brasileiro em virtude da ruptura com a 

tradição artística no que se refere aos elementos temático, vocabular sintático e 

ideológico, passando então a expor certa preocupação em conceber uma Literatura 

atenta à realidade brasileira, apontando como uma das características dominante 

desse período modernista o nacionalismo. Logo se percebe uma consciência por 

parte dos escritores acerca de seu papel político em suas atividades. (GANZERT, 

2011). 

 

Nesse sentido, explora-se a possibilidade da efervescência crítica e 
criativa que tomou conta do campo literário no Brasil em 1922 
contribuir na busca de mecanismos que comprometam o discurso 
teórico e a prática jurídica com a realidade colonial do país. 
(GANZERT, 2011, p. 9). 

 
O propósito dessa torrente nacionalista era justamente nutrir o próprio 

conhecimento do povo brasileiro, com a construção de uma cultura singular, tanto 

que, conforme Oswaldo de Andrade, o ano da Semana da Arte Moderna 

representaria o ano da independência cultura do País. (GANZERT, 2011) 

 

As repercussões da reviravolta modernista propiciaram 
transformações na vida nacional, alcançando até mesmo camadas 
da política. Como relatou Raul Bopp, o Chefe do Governo da época 
chegou a adotar medidas que desatendiam às pressões do então 
dominante coronelismo retrógrado, em atenção ao momento de 
renovação cultural. (GANZERT, 2011, p. 40). 
 

Destarte, feita uma exposição cronológica do surgimento e desenvolvimento 

dos estudos relacionados ao diálogo entre Direito e Literatura, no próximo tópico 

buscar-se-á a apresentação dos métodos desenvolvidos por esse movimento de 

estudos.  
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3.2  Correntes metodológicas do movimento Direito e Literatura 

 

3.2.1  Direito na Literatura 

 

A corrente Direito na Literatura, conforme Trindade e Gubert (2008, p. 49), 

“analisa o direito a partir da Literatura com base na premissa de que certos temas 

jurídicos encontram-se melhor formulados e elucidados em grandes obras literárias 

do que em tratados, manuais e compêndios especializados”. 

Sob este enfoque, Godoy explica: “Trata-se de sessão que sugere uso 

pedagógico da literatura, no que toca ao ensino jurídico” (2008, p. 75). São casos 

em que a Literatura aborda assuntos jurídicos, e que permite colher regras de 

direito, como é caso do livro O Caso dos Exploradores de Caverna de Lon Fuller, 

seu texto propicia ensinamentos acerca do juspositivismo, jusnaturalismo e realismo 

jurídico (Godoy, 2008). 

O precursor desta corrente foi John Henry Wigmore, sua proposta consistia 

num método próprio, que baseava em um minucioso roteiro analítico, denominado 

pela Literatura como Wigmore Chart. Godoy (2008, p. 28) destaca das imagens do 

método de Wigmore “um deles, de direito na literatura propriamente dito, e 

relacionada a problemas hermenêuticos do Novo Testamento [...]; o outro deles, um 

clássico, que propõe a leitura de uma centena de romances jurídicos”. 

Sobre a passagem bíblica do Novo Testamento, o autor sustentava ser 

inadmissível a recusa de Pilatos ao valer-se da incompetência como juiz num 

procedimento criminal regular em que figurava Jesus Cristo como réu e deixar para 

que a população julgasse os fatos e direitos ali tratados (GODOY, 2008). Neste 

sentido, “Wigmore discorre sobre as atitudes de Pôncio Pilatos para com as 

demandas populares, e subtraiu fatos narrados no Novo Testamento ilações de 

muita importância para a reflexão relativa aos julgamentos populares” (GODOY, 

2008, p. 28). 

Em relação aos romances com fundo jurídico, Wigmore dissertava que 

tratavam-se “de romance que interessasse a um advogado (ou a um juiz, ou 

promotor), porque os princípios da profissão jurídica formam a maior parte do 
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enredo” (GODOY, 2008, p. 29). Assim dividiu essa temática em quatro grupos, a 

saber: 

(a) Romances que têm uma cena de julgamento, incluindo-se uma 
bem engendrada passagem de interrogatório; 
(b) Romances que descrevem atividades profissionais de 
advogado, juízes ou promotores; 
(c) Romances que descrevem métodos referentes ao 
processamento e à punição de crimes; 
(d) Romance nos quais o enredo seria marcado por algum assunto 
jurídico, afetando direitos e condutas de personagens. (GODOY, 
2008, p. 29 e 30) 

 

O autor norte-americano justificou essas classificações no sentido de que “o 

jurista deve ir à Literatura para aprender ciências jurídicas” (Godoy, 2008, p. 31). 

Trindade e Gubert (2008) sustentam que a abordagem da corrente Direito na 

Literatura consiste nas análises “literárias de processos jurídicos14, (b) o modo de 

ser e o caráter dos juristas15, (c) o uso simbólico do direito16 e (d) o tratamento que o 

Direito e o Estado dispensam às minorias ou grupos oprimidos17” (2008, p. 49 e 50). 

O estudo do Direito por meio da Literatura permite que “se trate dos 

problemas mais primários e, ao mesmo tempo, mais complexos da história do 

direito” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 15). Godoy assevera que a Literatura é um 

recurso capaz de conhecer a dinâmica de uma determinada coletividade, pois 

“história e direito se encontrariam nas páginas dos romancistas” (2016, p.10). 

Neste mesmo sentido, Trindade e Gubert (2008, p. 50) afirmam que: 

 
a literatura pode servir como importante instrumento mediante o qual 
ocorre o registro – histórico e temporal, evidentemente – dos valores 
de um determinado lugar ou época – dentre os quais se inscreve a 
representação do sistema jurídico, do poder, da justiça, das leis, das 
funções jurisdicionais, etc. – no interior do imaginário coletivo e 
social.  
 

                                                           
14 Os denominados casos difíceis, em que ocorre uma lacuna ou obscuridade na aplicação 
da lei ao caso concreto, não sendo possível um raciocínio lógico-dedutivo simples a partir de 
uma regra jurídica existente para a solução do conflito. Exemplo: “O Mercador de Veneza” 
de Shakespeare.  
15 Oportunidade para estudar a ética profissional e seus princípios, os advogados são 
externados como heróis ou vilões. Exemplo: “O auto da barca do Inferno” de Gil Vicente. 
16 As representações que uma sociedade exterioriza a respeito de suas normas jurídicas, ou 
seja, o sentido da expressão do Direito. Exemplo: “Admirável mundo novo” de Aldous 
Huxley. 
17 Envolvem mulheres, imigrantes, raça, religião, etc... Exemplo: “Capitães de Areia” de 
Jorge Amado, “O Processo” de Franz Kafka. 
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Trindade e Gubert (2008) sustentam que não pertence à Literatura a 

pretensão de explicar, precisamente, o Direito ou as outras áreas de atuação 

humana, mas sim colabora no espírito de socorrer na compreensão do Direito e 

seus eventos. Em razão de seu grande repositório, a Literatura é fonte dos mais 

variados conhecimentos, pois aborda questões de maneira menos complexas, 

permitindo “que o leitor seja conduzido – muitas vezes sem nem mesmo se dar 

conta – da narração à norma, isto é de uma história à reflexão sobre um 

determinado preceito do mundo da vida – aqui entendido como verdade leitmotiv18 

do direito” (TRINDADE E GUBERT, 2008, p. 51). 

Alinhado neste propósito, Trindade e Gubert, apoiados no texto de Bruner19 

destacam que: 

 
a literatura contribui não apenas para estruturar a realidade, mas 
para estrutura-la a partir do universo das possibilidades, de maneira 
que se deve considerar sempre aquilo que poderia ter sido, para 
além daquilo que existe. E, assim sendo, o exercício de contar 
histórias através da memória literária e dos textos que a alimentam 
permite, portanto, ampliar a percepção histórico e humana, para além 
do mero conhecimento dos fatos,[...].(TRINDADE e GUBERT, 2008, 
p. 51) 

 

A função da Literatura merece destaque, conforme Talavera, no sentido de 

que contribui para o pensamento crítico do Direito, de modo que retira as amarras 

com as quais o positivismo jurídico prende constantemente os juristas (TRINDADE e 

GUBERT, 2008). 

Sobre este tema, Ost, citado por Trindade e Gubert (2008, p. 51) afirma que:  

 
essa indisciplina literária que se insinua nas falhas das disciplinas 
excessivamente bem instituídas realiza assim um trabalho de 
interpelação do jurídico, fragilizando os pretensos saberes positivos 
sobre os quais o direito tenta apoiar sua própria positividade.  

 

Neste contexto, Ost sugere uma teoria do direito contado20, segundo a qual 

os fatos aparecem na sua própria particularidade, o oposto de uma teoria do direito 

                                                           
18Motivo condutor ou motivo de ligação 
 
20Emprestada de Ricouer “a teoria da tríplice mímesis– o dado prefigura;o artista configura; o 
intérprete refigura – segundo a qual é possível extrair três conclusões para o estudo do 
direito na literatura: (a) reduz o abismo aberto pelo pensamento analítico, desde Hume, 
entre os mundos do ser e dever ser – ou melhor entre fato e direito -, tendo em vista quero 
ser sempre aparece já interpretado; () a experiência do contar constitui, precisamente, a 
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analisado, que é originária a partir de explanações hipotéticas que são articuladas 

em torno de pirâmides de normas, sendo esta “predominante no ensino jurídico, cujo 

caráter analítico, de inspiração legalista e positivista, mantém o jurista refém do 

sentido (demasiadamente) comum teórico” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 52). 

 A teoria do direito contado, conforme proposta por Ost, ainda aparece no 

atual cenário jurídico como um ideal, visto a preeminência da concepção analítica do 

Direito, o que por sua vez, corrobora com a necessidade de se destacar as 

limitações do direito analisado em prol das contribuições de um direito narrado 

(TRINDADE e GUBERT, 2008). 

 
Nesse sentido, ainda, Sansone refere que a análise de temas 
jurídicos retratados no âmbito das obras literárias responde à 
pergunta acerca da capacidade de a literatura contar – com particular 
eficácia – os valores do direito, tendo em vista (a) a natureza da 
poesia – entendida como forma de conhecer – e as noções literárias 
de verdade e de universal; (b) a possibilidade da arte de promover a 
disponibilidade do leitor de refletir acerca das maiores temáticas 
humanas, sociais e existenciais, entre as quais estão o nascimento e 
a morte, a paz e a guerra, a igualdade e a justiça, a distribuição dos 
bens e dos recursos; (c) o papel das emoções – medo, cólera, 
alegria, prazer, compaixão – na persuasão do leitor; (d) a força do 
exemplo, oferecido pela representação literária dos personagens 
entregues à práticas e aos costumes do justo. (TRINDADE e 
GUBERT, 2008, p. 52 e 53) 

 

Neste aspecto, cumpre informar o papel desenvolvido pela própria Bíblia, na 

medida em que durante a evolução histórica demonstrou, de forma eficaz, o controle 

social exercido pela igreja católica (TRINDADE e GUBERT, 2008). O papel da 

Literatura, sob este enfoque, tem por objetivo a consolidação e crítica dos valores 

culturais e éticos presentes na sociedade e no Direito, em razão da 

 
capacidade da obra literária de incitar o sentimento de empatia do 
leitor em relação aos acontecimentos narrativos e às personagens 
das histórias contadas, o que lhe possibilita participar – de maneira 
segura – da vida dos outros, experimentar outras situações e, 
consequentemente, refletir e posicionar-se criticamente a respeito de 
questões fundamentais do mundo prático (Trindade e Gubert, 2008, 
p. 54) 

 

                                                                                                                                                                                     
mediação entre o descrever e o prescrever; (c) a literatura deixa se ser considerada uma 
ornamentação, gratuita e exterior, passando a ser entendida como ‘o modo mais significativo 
de assumir essa estrutura pré-narrativa da experiência comum e suas avaliações implícitas’” 
(Trindade e Gubert, 2008,p. 51) 
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No Brasil, destaca-se as obras de Lima Barreto. Nascido no Rio de Janeiro 

em 1881, filho de pais mestiços, sua vida foi marcada por infortúnios e com 

possibilidades mínimas de ascensão social. O literato carioca “não conseguira o 

reconhecimento da opinião literária, do cânone oficial. A Academia Brasileira de 

Letras lhe fechava as portas de modo sutil, porém implacável” (GODOY, 2008, p. 

34). 

Lima Barreto era marcado pelo seu referencial crítico, denunciou o elitismo, 

bacharelismo e o fetichismo institucional, oportunizando, de forma substancial, a 

busca do Direito na Literatura (GODOY, 2008). 

 
Afonso Henriques de Lima Barreto (1882-1922) nasce e morre no Rio 
de Janeiro: e sua existência é (em tríptico com as vidas de Cruz e 
Souza, negro, e Machado de Assis, mulato dissimulado) aquela 
mesma, atribulada e complexada, do homem de cor numa sociedade 
não racista, mas classista: e em que, não por acaso, a cor coincide 
amiúde com a classe. Machado de Assis reagia com a epilepsia e a 
integração. Lima Barreto com o alcoolismo e o protesto socialista. 
Seu mundo não é o alto-burguês de Machade de Assis, mas o 
pequeno-burguês e proletário das suas personagens gogolianas: 
escrivães, empregadinhos, gente de periferia. E cada página escrita 
transpira à autobiografia: a história transposta de mestiço que foi 
Lima Barreto, filho de um tipógrafo e de uma professora primária, 
órfão de mãe aos sete anos, protegido pelo padrinho, o visconde de 
Ouro Preto [...] hóspede com o pai, que aí trabalha como guarda e 
depois levará consigo a lembrança alucinante vida afora, alcoólatra 
precoce e, por sua vez, hóspede intermitente de manicômios. Mas 
também intelectual empenhado como poucos e culturalmente 
preparada pela leitura dos grandes romances franceses e russos 
para a adesão entusiasta à Revolução de Outubro. (PICCHIO, 2008, 
p. 441 apud GODOY, 2008, p. 55 e 56). 

 

O literato carioca é visto como um escritor militante. Seus textos eram 

voltados às classes pobres e miseráveis, demostrando, assim, os 

traços da sociedade marginalizada da primeira república do Brasil (MOREIRA, 

2015). Em razão dessas características, Lima Barreto estampa em suas obras que 

“o déficit de cidadania no Brasil é fruto de um longo processo histórico de construção 

da subcidadania, resultante da negação de direitos aos ‘excluídos do projeto 

republicano” (MOREIRA, 2015, p. 169).  

A fim de ilustrar o tema, colaciona-se alguma de suas obras. O livro 

Recordações de Escrivão Isaías Caminha discorre sobre a história de um jovem 

pobre, mulato, nascido no interior que com o objetivo de atingir sucesso na vida, 

muda-se para a Capital (Rio de Janeiro) com uma carta de recomendação fornecida 
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por um Coronel de sua cidade natal, obtida por intermédio de seu tio e endereçado a 

um deputado estadual a fim de, estando bem recomendado, obter um emprego na 

metrópole e através dos estudos tornar-se, enfim, um doutor. “O intuito de Isaías era 

livrar-se de sua incômoda condição social de excluído, subumano, mas para fazer 

parte daquele seleto grupo de sobre-humanos, os doutores!” (MOREIRA, 2015, P. 

172). 

Seu empreendimento é fracassado. Ao chegar ao Rio de Janeiro, Isaías teve 

de lidar com o preconceito, a discriminação e a antipatia social. Da leitura deste 

enredo, Moreira comenta: 

 
Da escrita de Lima Barreto emerge, de maneira clara, a frustação 
das promessas depositadas na Constituição de 1891, mais 
especificamente, o fracasso da implantação do ideal republicano da 
igualdade perante a lei, solenemente declarado no art. 72, §2º, do 
texto constitucional, com uma retumbante proclamação da extinção 
dos privilégios, prerrogativas e regalias. (MOREIRA, 2015, p. 172) 
 

A realidade brasileira também é descrita por Barreto em O Triste fim de 

Policarpo Quaresma. A obra escrita em 1911 narra estória de um major do Exército 

brasileiro, nacionalista exacerbado e visionário, que a toda maneira propõe 

transformar as promessas da modernidade em realidade. Acreditava no potencial do 

Brasil ser o primeiro do mundo: indicou o tupi-guarani como língua oficial brasileira; 

acreditou no poder da agricultura, na independência do país.  Todas as suas ideias 

foram abortadas, tanto que seu fracasso culminou na sua prisão (MOREIRA, 2005). 

O insucesso dos personagens Isaias e Policarpo ilustra que a possiblidade 

de avanços promissores da república foram abolidos logo no inicio de suas 

trajetórias, revelando assim, a incapacidade em transformar republicanamente a 

sociedade brasileira do começo do século XX (MOREIRA, 2005). 

 
Sob esse viés, a distinção realizada neste estudo, entre modernidade 
central e periférica (diferenciada) pretende essencialmente destacar 
que, enquanto nas sociedades centrais este percurso desenvolveu-
se com êxito e logrou estender-se gradualmente a todos os estratos 
sociais, nas sociedades ditas periféricas, ao contrário, este caminho 
foi explorado de forma deficiente, incompleta, inacabada, ou nem 
sequer chegou a ser trilhado (MOREIRA, 2015, p. 174). 

 

Moreira diferencia a forma que o elemento igualdade aparece nas 

sociedades centrais e periféricas. Na primeira, assume um valor relacionado a 

instituições do capital e do individualismo liberal, de modo que os indivíduos desta 
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sociedade possuem o sentimento de pertencimento, já que, em suas visões, o poder 

nada mais é que a expressão da soberania popular. Tem-se a consciência dos 

direitos políticos, a subordinação pela lei, ou seja, o espírito da democracia é 

presente nessa comunidade e assim, identificam-se como cidadãos (MOREIRA, 

2005). 

 Já nas sociedades periféricas a situação é diferente. A igualdade não atua 

como fonte dessa comunidade. Portanto, não gera os sentimentos de empatia 

descritos acima e, diante dessa apatia, não são capazes de fomentar mudanças 

estranhas ao seu reconhecimento. Conforme assevera Moreira: 

 
De maneira oposta, o que há nestas sociedades é a prevalência das 
hierarquias, das relações personalistas e de parentesco, da 
apropriação privada do público, da lei como expressão de privilégios, 
afinal da “naturalização da desigualdade” e da “construção social da 
subcidadania” (MOREIRA, 2005, P. 175). 

 

Assim, de acordo com Moreira (2015), fica evidente que as sociedades 

marginais (preteridas da ação estatal) são drasticamente afetadas quanto à 

aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, de modo 

que, essa condição é naturalizada nessas comunidades, tal e qual é retratada por 

Lima Barreto em sua literatura. 

 

3.2.2 Direito como Literatura 

 

Conforme Arnaldo Godoy (2008), o Direito como Literatura é área que 

permite estudos de técnicas literárias na construção dos textos jurídicos, destaca, 

ainda que essa corrente: 

 
centra-se na busca do direito enquanto expressão literária, em 
dimensão retórica, com estações em modulações de desconstrução, 
bem como na formatação de modelo criticismo cultural do direito, que 
se ocupa em leituras culturais do capitalismo e das disputas jurídicas. 
(GODOY, 2016, p.4) 

 

Ainda, para Caio Ramiro (2015) este modelo pode ser compreendido como 

“método de análise em que se privilegia a narrativa literária para uma melhor 

compreensão da esfera jurídica” (p. 136) 
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Benjamin Nathan Cardozo foi quem iniciou os estudos nesse campo, a partir 

das considerações de que Direito é técnica discursiva e narrativa (GODOY, 2008). 

Em sua obra, de forma despretensiosa, Cardozo iniciou descontruindo o argumento 

de que uma decisão judicial não possuía simetria alguma com Literatura. De acordo 

com Godoy (2008, p.65) “lembra inicialmente um romancista francês, Henri Beyles, 

que teria afirmada que só havia um estilo literariamente perfeito: o estilo do Código 

Civil de 1804, promulgado por Napoleão Bonaparte.” 

Cardozo discorreu sobre forma e substância, sendo que a substância 

(jurídica) se valia da forma (literatura) para alvorecer e, portanto, as duas unidades 

são indissociáveis, fundem-se de tal maneira que se tornam uma unidade singular, 

assim, finalizou que Direito é Literatura (GODOY, 2016). Deste modo, Cardozo 

questionou o estilo mais adequado para uma decisão judicial e concluiu enfim, que 

“em matéria de estilo literário, a virtude soberana de um juiz é a clareza” 

(CARDOZO, apud GODOY, 2016, p. 14). O jurista norte-americano arrematou, 

contudo, que a clareza não deveria ser a única qualidade a ser perseguida. 

Acrescentou outros princípios a serem obedecidos, como, a persuasão e a 

sinceridade; ele afirmou, inclusive, que a negligência com esses três elementos 

estaria diante de um estilo jurídico malogrado (GODOY, 2016). 

Mais adiante, Cardozo apresentou os seguintes modelos de narrativa 

jurídica: a) profissional ou imperativo; b) lacônico ou sentencioso; c) conversador ou 

familiar; d) refinado ou artificial; e) demonstrativo ou persuasivo e; f) aglutinativo. 

(GODOY, 2008).  

No entender de Arnaldo Godoy (2008, p. 66-68): 

 
O modelo profissional ou imperativo seria o mais adequado em 
dignidade e poder. Rico em exemplos e em analogias, 
substancializaria a força do silogismo. [...] A revelação da lei seria 
inspiradora e irresistível. 
[...] Lacônica deve ser a redação jurídica sintética, direta, pouco 
explicativa, porém riquíssima em conteúdo. 
[...] O estilo conversador ou familiar é repleto de lugares comuns, de 
significados condicionados a conhecimento prévio do repertório. [...] 
O modelo refinado marca praga narrativa que aprisiona o direito. É o 
recurso clássico do latim macarrônico, de expressões fora de uso, de 
estrangeirismos. 
[...] O estilo persuasivo pode ser identificado nos textos ricos em 
notas de rodapé e de argumentos de autoridade [...]. O modelo 
aglutinativo é marcado pelo exagero, pelo uso interminável de 
referências, citações e indicações.  
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Deste modo, Godoy observa que Cardozo classificou o discurso jurídico em 

estilos narrativos, “é nesse aspecto que se pode falar em tentativa intelectual que 

marca a fixação de modo literário no direito. E além deste esforço classificatório há 

também uma poética na redação jurídica que marca Benjamin Cardozo” (GODOY, 

2008, p. 68-69). 

O surgimento e o desenvolvimento do Direito como Literatura, assim como 

no Direito na Literatura, de acordo com Trindade e Gubert (2008), está associado à 

necessidade de superação do positivismo jurídico. Com a consolidação dos 

princípios no ordenamento jurídico, as decisões judiciais deixam de ter a simples 

aplicação da norma a um caso concreto e passam a ter um caráter mais 

interpretativo. 

 
Isso significa dizer, em outras palavras, que o neoconstitucionalismo 
se apresenta como um terreno fértil para que o direito se aproxime 
da literatura, tendo em vista que (a) os princípios constituem a 
referência mais imediata ao imaginário comum de uma sociedade e, 
por conseguinte, representam a dimensão literária e mitológica do 
direito; (b) a superioridade hierárquica dos princípios frente às regras 
obriga o juiz a submeter toda a lei a esse filtro, o que significa dizer 
que o conteúdo das resoluções judiciais não é alcançando através de 
uma subsunção, de modo que a aplicação da lei adquire um novo 
sentido, na medida em que se introduz no direito uma importante 
dimensão narrativa; (c) o jogo dos princípios acentua a tarefa 
argumentativa que as partes em litigio devem realizar dentro do 
processo, de maneira que a práxis jurídica aproxime-se ainda mais 
da estrutura de um relato literário. (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 
54-55) 

 

O Direito como Literatura é apresentado por Trindade e Gubert (2008, p. 54) 

como: 

 
a corrente mediante a qual o direito é comparado à literatura, mais 
especificamente no que diz respeito às seguintes perspectivas: (a) o 
papel da retórica, a partir do Law and Literatura as Language; (b) a 
função da narrativa, com base no Legal story telling Movement; e (c) 
a noção de interpretação, correspondente ao Legal texts as literary 
texts.  

 

Sob o ponto de vista da retórica, a linguagem aparece em ambas as 

disciplinas como um fator em comum, pois tanto o Direito quanto a Literatura atuam 

por meio “do discurso, desde o simples uso persuasivo da linguagem, voltado para o 

convencimento daquilo que se pretende transmitir, até sua complexa capacidade de 
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afirmação dos valores e interesses da sociedade” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 

55). 

Sobre este tema, Trindade e Gubert (2008) reconhecem que as 

Constituições redigidas pelos juristas são marcadas, em sua maioria, como uma 

autêntica descrição da história da moralidade política de certa comunidade. “Nesse 

contexto, portanto, é que Rousseau sustenta que as Constituições podem dar 

sentido à vida individual e coletiva dos homens quanto entendidas como um relato 

que conta suas histórias” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 55). 

Por seu turno, o sentido da narrativa, possui duas apresentações diferentes: 

 
de um lado, o núcleo da racionalidade jurídica e da prática legal, 
tendo em vista a importância que a noção de narrativa assume nas 
argumentações e fundamentações judiciais; de outro, a capacidade 
da narrativa de dar voz às minorias excluídas da sociedade civil e 
política, possibilitando uma interação entre aqueles que participam 
da produção da cultura jurídica e da literatura e aqueles que delas 
não participam (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 56). 

 

Deste modo, Ost, apresenta a percepção norte-americana de julgamento, 

que é caracterizada por um diálogo com precedentes, sendo um dos elementos 

determinantes para o crescimento de um Direito construído a partir de narrativas. 

“Trata-se, com efeito, da ideia segundo a qual um caso jurídico é, 

fundamentalmente, um conjunto de relatos narrados perante um tribunal” (Trindade 

e Gubert, 2008, p. 56).  

Em relação à concepção interpretativa, destacaram-se as teses de Dworkin, 

no campo do Direito, e de Fish no cenário da Literatura, em que o papel subjetivo do 

intérprete alcançou maior relevância. À vista disso, nas palavras de Trindade e 

Gubert (2008, p. 57): 

 
procura-se fazer um interpretação progressista da norma, em 
oposição ao modelo tradicional calcado na concepção legalista, que 
se concentrava na objetividade dos textos e na busca do seu sentido 
literal e filológico, a partir de uma investigação voltado para a 
intenção do legislador.  

 

Durante o século XX, a hermenêutica se consolida no cenário filosófico-

jurídico, propiciando a concepção de novas teses acerca da interação entre Direito e 

Literatura, de modo que o vínculo entre essas duas disciplinas firmou-se a partir do 
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reconhecimento do caráter interpretativo presente em ambas (TRINDADE e 

GUBERT, 2008). 

Assim, no que se refere à teoria literária, esta pode ser dividida em três 

estágios durante a história moderna: o Romantismo, em que se destaca o Autor, o 

New Criticism, cujo núcleo é o texto, e a estética da recepção, em que é atribuído ao 

leitor o papel central (TRINDADE e GUBERT, 2008). De igual modo, ocorre no 

contexto da teoria do Direito: 

 
aqueles para os quais o processo interpretativo equivale à busca 
pela intenção do autor. Aqueles que pretendem encontrar no texto 
todos os elementos necessários para sua interpretação; e, mais 
contemporaneamente, aqueles que deslocam para o intérprete a 
produção do sentido, atribuindo-lhe a função de co-autor (TRINDADE 
e GUBERT, 2008, p. 58). 

 

Portanto, conforme assevera Trindade e Gubert (2008), a possibilidade de 

alcançar o sentido do texto é atribuída à interpretação, sendo esta compreendida 

como uma mediação. Sobre o debate interpretativo, surgem duas teorias, quais 

sejam, a hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer e o desconstrutivismo de 

Jacques Derrida. 

De acordo com Trindade e Gubert (2008), sob o ponto de vista da 

hermenêutica filósofica, Gadamer apresenta três formulações essenciais para a 

interpretação: 

 
a interpretação não é um ato complementar posterior à 
compreensão, mas a sua forma explícita, de maneira que interpretar 
é explicitar o compreendido; (b) a aplicação não é um procedimento 
que se dá por etapas (subtilitas intelligenti, explicandi e applicandi), 
mas que integra o processo hermenêutico (applicatio), sendo tão 
essencial quanto a compreensão e a interpretação, de maneira que 
interpretar é aplicar; (c) a unidade coloca-se frente à diversidade dos 
textos: a hermenêutica jurídica não é um caso especial, mas o que 
permite a consciência histórica de seus problemas e, portanto, a 
reprodução da velha unidade do problema hermenêutico no qual os 
juristas encontram-se com os teólogos e os filólogos. (TRINDADE e 
GUBERT, 2008, p. 59) 

 

É justamente nessa perspectiva de que hermenêutica é Filosofia que juristas 

e literatos concordam em falar sobre a relação entre Direito e Literatura (TRINDADE 

e GUBERT, 2008). 
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Por sua vez, Derrida, propõe que tanto o Direito quanto a Literatura devem 

ser desconstruídos, de modo que, conforme entendem Trindade e Gubert (2008, p. 

59): 

 
a desconstrução faz com que as palavras sejam suspensas numa 
ilimitada rede de significados – possibilitando, assim, inúmeras 
leituras legítimas – e desse modo se mantém crítica, na medida em 
que questiona a autoridade e revela demandas essencialistas 
implícitas nas práticas de significação. 

 

Em síntese, independentemente do enfoque, da hermenêutica filosófica de 

Gadamer ou o desconstrutivismo de Derrida, resta evidente a importância da 

corrente Direito como Literatura para qualquer teoria moderna do Direito que 

pretenda um diálogo crítico com o positivismo jurídico (TRINDADE e GUBERT, 

2008). 

 

3.2.3 Direito da Literatura  

 

O núcleo da discussão desta corrente baseia-se nos problemas relativos à 

propriedade intelectual e direitos autorais. Richard Posner, embora seja um crítico 

da interação Direito e Literatura, ofereceu contribuições ao tema, especialmente a 

categoria Direito da Literatura (TRINDADE e GUBERT, 2008). 

 
Posner é expoente máximo do movimento Law and Economics, 
concepção teórica norte-americana que remonta à tradição do 
utilitarismo e do pragmatismo e que propõe que o Direito seja 
estudado a partir de vetores econômicos. Trata-se da mais influente 
corrente que há na jurisprudência norte-americana contemporânea 
(GODOY, 2008, p. 121). 

 

Desse modo, guiado por conceito utilitarista e pelos reflexos econômicos, 

Posner assevera que a única contribuição constante no vínculo das disciplinas 

Direito e Literatura é no que se refere às questões de propriedade intelectual, plágio 

e direitos autorais (GODOY, 2016).  

Em razão dos efeitos econômicos que a patente, o direito autoral, marca 

comercial, segredo comercial e a privacidade alcançam, Posner acredita que ao 

Direito incube as questões referentes às normas regulamentadoras que envolvam a 

propriedade intelectual e a literatura. Assim, o jurista afasta a possibilidade do direito 
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como narrativa (Direito como Literatura), bem como a presença de temas jurídicos 

em ficções literárias (Direito na Literatura) (GODOY, 2008). 

Nesse sentido, Posner, na figura de juiz e professor de Direito, sob a 

perspectiva do Law and Economics e do regime jurídico da propriedade intelectual, 

aborda qual seria a natureza do plágio, sendo este considerado um crime e, 

portanto, aplica-se uma punição penal, ou ilícito civil, que se revolverá em perdas e 

danos (GODOY, 2008). 

Inicialmente, o jurista questiona as razões do plágio, dessa maneira, “Posner 

fascina-se com motivos misteriosos e curiosas desculpas que marcam o plágio, com 

seus meios de detenção, e com suas formas de punição e de absolvição” (GODOY, 

2008, p. 123). 

Em seguida Posner discorre que o plágio não ocorre somente no cenário 

literário. No âmbito do Direito também é possível verificar sua presença. Segundo o 

jurista, na experiência norte-americana, contexto em que desenvolve seus ensaios, 

quem redige a maior parte das decisões judiciais são estagiários; estes por sua vez, 

reproduzem fragmentos das petições protocoladas por advogados, que igualmente 

não foram elaborados pessoalmente (GODOY, 2008). 

O jurista trata das questões dos precedentes, em que a formatação das 

decisões reúne a citação de decisões de diversos juízes, e justifica que nestes 

termos, “ganhariam a aura de maior credibilidade” (GODOY, 2008, p. 124). Posner é 

implacável ao dissertar sobre o assunto, de acordo com Godoy (2008, p. 124) “o 

plágio judicial é moralmente indefensável, em qualquer de suas formas. Trata-se de 

violação ética.” Considerava esta prática uma forma de “apropriação indevida de 

trabalho intelectual alheio” (GODOY, 2008, p. 127). 

Nesta perspectiva, o jurista desenvolve o conceito da palavra plágio, que é 

originária da expressão plagiarius, “seria aquele que roubava o escravo de outrem, 

ou que escraviza pessoa livre” (GODOY, 2008, p. 128). Feita essas considerações, 

Posner concluiu acerca da natureza do plágio: 

 
O plágio pode substancializar ação que busque perdas e danos pelo 
desrespeito a direito de propriedade intelectual ou mesmo eventual 
quebra contratual entre autor e editor. Questionando se o plágio 
deveria configurar crime ou tort, isto é, mera indicação de dano 
patrimonial, Posner insiste que plágio é fraude, e que deve ser 
sancionado por medidas de ordem privada, e com alcance 
patrimonial (GODOY, 2008, p. 128). 
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Por fim, o jusfilófoso norte-americano justifica o plágio no entendimento 

cultural ocidental direcionado ao individualismo e na veneração à originalidade, esta 

apreendida no contexto de competitividade (GODOY, 2008). 

Posner aborda, ainda, o tema da criptomnésia, explica que seria a 

aglutinação do pensamento do autor primário acompanhado do autor secundário. 

Desse modo, “trata-se da modalidade de plágio inconsciente, que não alcançaria os 

limites de categoria culposas” (GODOY, 2008, p. 129).  

Assim, asseveram Trindade e Gubert (2008), que a categoria Direito da 

Literatura não representa pontualmente as correntes do movimento Direito e 

Literatura, mas interessa precipuamente ao campo normativo, pois analisa tão 

somente a regulação jurídica da Literatura, ou seja, as matérias de direito privado. 

As correntes ora apresentadas já demonstram por si só o papel crítico da 

Literatura, neste diapasão será abordado algumas reflexões decorrentes de sua 

força emancipatória, viabilizando uma teoria crítica ao Direito. 
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4 A FORÇA EMANCIPATÓRIA DA LITERATURA: LINGUAGEM, PODER E 

DIREITO 

 

 

4.1   Notas sobre o status literário e o Direito 

 

A fim de relativizar o conceito de Literatura de modo a confirmar as 

conexões com o Direito, Eagleton (2006, p. 12) ensina que “a definição de literatura 

fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler, e não da natureza daquilo 

que é lido.” Deste modo, a delimitação do que são textos literários não pode ficar 

marginalizada apenas nas categorias romancistas, ficcionais ou imaginativas 

(EAGLETON, 2006). 

Nas palavras de Eagleton (2006, p. 13 e 14): 

 
Não seria fácil isolar, entre tudo o que se chamou de ‘literatura’, um 
conjunto constante de características inerentes. Na verdade, seria 
tão impossível quanto tentar isolar uma única característica comum 
que identificasse todos os tipos de jogos. Não existe uma ‘essência’ 
da literatura. Qualquer fragmento de escrita pode ser lido ‘não-
pragmaticamente’, se é isso o que significa ler um texto como 
literatura, assim como qualquer escrito pode ser lido ‘poeticamente’. 
Se examino o horário dos trens não para descobrir uma conexão, 
mas para estimular minhas reflexões gerais sobre a velocidade e a 
complexidade da vida moderna então poder-se-ia dizer que o estou 
lendo como literatura. 

 

Dessa maneira, a identificação de obras literárias fica incumbida ao 

interprete. A linha de pensamento de Eagleton baseia-se, também, na hipótese de 

que um determinado texto literário pode vir deixar de sê-lo, bem como outras obras 

serem consideradas como tais, conforme as diversas variantes presentes 

(EAGLETON, 2006). 

 
Qualquer coisa pode ser literatura, e qualquer coisa que é 
considerada literatura, inalterável e inquestionavelmente – 
Shakespeare, por exemplo -, pode deixar de sê-lo. Qualquer idéia de 
que o estudo da literatura é o estudo de uma entidade estável e bem 
definida, tal como a entomologia é o estudo dos insetos, pode ser 
abandonada como uma quimera. Alguns tipos de ficção são 
literatura, outros não; parte da literatura é ficcional, e parte não é; a 
literatura pode se preocupar consigo mesma no que tange ao 
aspecto verbal, mas muita retórica elaborada não é literatura. A 
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literatura, no sentido de uma coleção de obras de valor real e 
inalterável, distinguida por certas propriedades comuns, não existe 
(EAGLETON, 2006, p. 16). 

 

Concluindo o raciocínio de Eagleton, as duas matérias (Direito e Literatura) 

não se excluem, o “direito insere-se no conceito de literatura. É que tudo pode ser, e 

tudo é literário” (GODOY, 2016 p. 6).  

Conforme Trindade e Gubert (2008), o primeiro ponto de aproximação da 

Literatura com o Direito é a forma de constituição dessas duas disciplinas, ambas se 

originam de um ponto em comum, qual seja, a linguagem, sendo que esta constitui a  

 
verdadeira condição de possibilidade de todo o processo 
compreensivo, assumindo uma dimensão instituidora, na medida em 
que nela – a linguagem – ocorre a mediação simbólica na qual se dá 
a relação do homem com o mundo (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 
20). 

 

Verifica-se o caráter onipresente da linguagem, Ost recorda que não se pode 

desconhecer de um pressuposto fundamental: a ninguém é admitido ignorar a 

linguagem (TRINDADE e GUBERT, 2008).  

Assim, de acordo com Trindade e Gubert (2008), tendo em vista que a 

linguagem é o alicerce de toda a palavra e seja qual for o discurso, fica patente a 

existência de alguns elementos comuns presentes tanto no Direito quanto na 

Literatura, a saber, coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, 

informatividade, situcionalidade e intertextualidade.   

Dessa forma, Direito e Literatura são consideradas textuais, na medida em 

que ambas atendem os sete requisitos de textualidades considerados pelos 

linguistas (TRINDADE e GUBERT, 2008). 

Impende assinalar, que de acordo com os ensinamentos de Trindade e 

Gubert (2008) a linguagem antecede à realidade, inclusive a jurídica, bem como 

preexiste a todo e qualquer discurso, “uma vez que o pensamento, vá em que 

direção for, sempre terá que passar pela palavra e, consequentemente, ‘o mundo do 

direito é um mundo perpassado pelo poder da palavra’” (TRINDADE e GUBERT, 

2008, pag. 20 e 21). 

Por conseguinte, Trindade e Gubert (2008) destacam que o universo jurídico 

e o campo literário estão estritamente associados à linguagem, pois atuam 
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essencialmente com a palavra, o texto, o discurso, na narração, em suma, com a 

comunicação.  

O Direito - assim como a Literatura -, possui um objeto central que são as 

relações humanas, embora um se ocupe com a estética e o outro com a estrutura 

social através da normatividade (TRINDADE e GUBERT, 2008). 

 
Nesse sentido, Aguiar e Silva, entende que o estudo do Direito e 
Literatura apresenta dois aspectos em comum a ambas as 
disciplinas: (a) tanto uma quanto a outra, embora de forma e com 
finalidades diferentes, lidam com as relações humanas; (b) ambas 
atribuem necessariamente um papel central a palavra, o que vincula 
a atividade de juristas e literários à interpretação de textos 
(TRINDADE e GUBERT, 2008, pag. 22). 

 

Outrossim, Godoy, com base nos ensinamentos do professor Paul Gerwitz, 

apontou outro fator em comum presente nas disciplinas Direito e Literatura, qual 

seja, a narrativa e as possibilidades de retórica. “Gerwitz propõe que se contemple o 

direito como manifestação de trocas linguísticas, episódios narrativos e artifícios 

retóricos” (GODOY, 2008, p. 81). 

O professor considera que o reflexo do Direito ocorre na própria imagem da 

narrativa e da retórica. “Gewirtz observa que narrativa e retórica invadem o nicho do 

direito; da invasão transforma-se o invadido na feição e imagem do invasor: narrativa 

e retórica tornam-se o próprio direito” (GODOY, 2008, p. 82). 

Assim, para Gerwitz, o Direito se afastaria da busca kantiana da verdade, na 

medida em os enunciados são projetados a confeccionar estórias, sendo que a 

validade deles se encontra no poder de convencimento daquele que melhor 

argumenta, afirmando, deste modo, que “o direito cairia refém da relatividade da 

narrativa” (GODOY, 2008, p. 83). 

 Destaca Godoy (2008, p. 85): 

 
A argumentação é traço ordinário nos textos jurídicos e literários, e 
até nos textos normativos; é que esses últimos contam com 
argumento auxiliar, e por vezes eficiente, identificado pela sanção. 
Juízes advogados, promotores argumentam o tempo todo. A técnica 
do convencimento é objeto de discussão. Do mesmo modo que é a 
essência do que se diz e se faz.  
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Godoy (2008) observa que Gewirtz é incisivo ao acentuar a importância da 

narrativa e da retórica no Direito, ao ponto de, no campo das provas, questionar a 

validade do instituto da confissão, considerando não ser uma forma de obtenção da 

verdade real, pois “pode-se confessar uma falsidade, com objetivos claros. Por isso, 

parece, nem sempre a confissão ser a rainha das provas, especialmente se tomada 

em seu sentido narrativo” (GODOY, 2008, p. 87).  

À vista disso, Godoy (2008) aponta uma preocupação: a maneira como o 

Direito é exposto e de que modo ele se origina. Para tanto, sugere que o Direito seja 

compreendido como um artefato cultural, devendo ser interpretado com base nas 

ferramentas da teoria literária.  

Sob este enfoque, Ronald Dworkin disserta que “a prática jurídica é exercício 

de interpretação, que não se limita à compreensão de documentos particulares ou 

de textos normativos” (Godoy 2008, p. 85). Assim, o filósofo apropria da teoria 

literária as técnicas de interpretação, na intenção de uma melhor compreensão do 

Direito.  

 
Dworkin propõe que se possa melhorar a compreensão do direito 
mediante instrumentos que possibilitem comparações entre 
interpretações jurídicas e interpretações de outros campos no 
conhecimento e da experiência humana. Sugere contrastes com 
modelos exegéticos da literatura (GODOY, 2008, p. 94). 

 

O jusfilósofo estadunidense apresenta um encadeamento de teorias 

interpretativistas extraídas do âmbito literário, para ao final, com a experiência 

percorrida em cada uma, propor uma teoria aplicada ao Direito. Por isso discorre 

sobre a importância do estudo das técnicas de interpretação de maneira mais ampla 

possível e vinculado com outros contextos (GODOY, 2008).  

Conforme Godoy (2008, p. 96): 

 
continua Dworkin, o intérprete do direito deveria estudar e conhecer o 
conteúdo dos debates que se desdobram na teoria literária. 
Explicitamente observou que nem todas as batalhas do criticismo 
literário são edificantes ou mesmo compreensíveis. Porém, há um 
grande número de teorias – quantidade bem mais representativa do 
que se tem em universo de discussão hermenêutica especificamente 
jurídica. 
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Inicialmente, Dworkin reporta à tese do originalismo. “A referida posição 

supõe que a função do intérprete consiste no encontro, na revelação e na aplicação 

da intenção original do autor da norma” (GODOY, 2008, p. 95).  

Entretanto, o jusfilósofo adverte que a técnica interpretativista embasada no 

originalismo, para o Direito, pode concentrar-se na diligência de desvendar tão 

somente a intenção do legislador, sendo que podem ocorrer casos em que o 

legislador não possuía intenção nenhuma ou, que até mesmo, seja inteligível. 

Dworkin ressalva que essa teoria reduz na “busca do estado mental do autor no 

centro dos mecanismos de interpretação” (GODOY, 2008, p. 99).  

Doravante Dworkin, ao relacionar as formas de interpretação jurídica e 

literária, encontra uma ligação entre ambas: a investigação do significado dos textos 

interpretados (GODOY, 2008). 

Assim, apresenta uma nova tese denominada de hipótese estética, que 

Godoy explica como “uma determinada interpretação literária procura demonstrar de 

que modo um texto deve ser lido, apontando modelo que possa captar da forma 

mais artística possível o conteúdo do que se interpreta” (GODOY, 2008, p. 97). 

Dworkin, a fim de afastar as críticas no sentido de confundirem a sua 

proposição com criticismo ou afirmarem ser ela relativista ou, ainda, identificarem 

como negativista esclarece que a hipótese estética sugere uma tendência 

contemporânea, na acepção de que há várias intepretações e, não forçosamente 

uma interpretação única, melhor, mais razoável, sobre determinado texto literário 

(GODOY, 2008). Conclui então “que uma teoria de interpretação deve conter uma 

subteoria. Esta última deve padronizar mecanismos e referências para a 

identificação de uma obra de arte” (GODOY, 2008, p. 97) 

No fundo, para o jusfilósofo, esta subteoria consiste na formação, na carga 

axiológica e na bagagem de conhecimentos que o interprete carrega consigo, por 

exemplo; “Dworkin observa que um religioso teria uma teoria da arte distinta de uma 

não religioso” (GODOY, 2008, p. 98). Portanto, suas proposições refletem 

subjetividades e idiossincrasias.  

 
Para Dworkin a hipótese estética não que assume que todo 
intérprete de literatura conte com uma teoria estética plena e 
adequadamente desenvolvida, ou mesmo que pertença a alguma 
escola de interpretação. Dworkin acrescenta que não há 
interpretação única. Um romance pode ser lido de várias formas. O 
intérprete, da obra de arte o faz com base em conjunto que reflita 
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determinada linha ou escola de interpretação. Esse conjunto existe, 
ainda que de modo tácito. Não é simples reação do intérprete. No 
entender de Dworkin trata-se de uma crença genuína (GODOY, 
2008, p. 98) 

 

Prosseguindo, Dworkin apresenta a corrente interpretativa do Direito, 

concepção que fixa o vínculo entre Direito e Literatura. “O intérprete, segundo o 

autor estudado, deve buscar a melhor leitura da cadeia de decisões à qual ele deve 

dar continuidade. Seu anelo é a obtenção de identidade, coerência, integridade” 

(GODOY, 2008, p. 100).  

Contudo, diferente da Literatura em que a tarefa é artística, o jusfilósofo 

assevera que o Direito é política. O mais adequado principio e o melhor resultado 

tem de marcar a atividade do intérprete. Para Godoy, Dworkin assinala que “a 

função do hermeneuta e, no caso específico, do magistrado, é a interpretação de 

uma história normativa encontrada, e não a criação de uma nova história” (GODOY, 

2008, p. 101).  

 
Para Dworkin, juízes desenvolvem abordagens particulares de 
interpretação, na medida em que forma ou redefinem teorias políticas 
que se mostram sensíveis às questões levadas à decisão. A 
interpretação de casos particulares depende intrinsecamente da 
influência subliminar dessas teorias políticas, que o intérprete pode 
apontar como sua filosofia jurídica. É o caso, por exemplo, do 
magistrado que vincula direito e economia, no sentido de que 
pretende decidir de modo a propiciar maior eficiência (GODOY, 2008, 
p. 101). 

 

No empenho de validar sua tese, Dworkin retoma a teoria do intencionalista 

e da hipótese estética, e refuta o ponto de vista que rejeita a interpretação do Direito 

como entendimento essencialmente político. Discorre acerca da problemática da 

subjetividade, utilizando inclusive a metáfora do café-da-manhã para exemplificar o 

tema presente no realismo jurídico: a natureza de uma decisão dependia, dentre 

outros fatores, da refeição matinal do julgador (GODOY, 2008). 

Cumpre informar que a experiência do Dworkin é obtida através da Common 

Law, presente nos Estados Unidos. Para o autor, a corrente interpretativa do Direito 

supõe uma teoria marcada por conexões políticas, não devendo ser esta 

considerada como opções partidárias, mas sim, no sentido de como a decisão é 

qualificada, podendo ser liberal, conservadora, democrata (GODOY, 2008). 
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Embora a preocupação central do Dworkin esteja voltada às questões de 

hermenêutica, ao abordar as relações políticas como teoria de interpretação ao 

Direito, é possível verificar intimamente a influência do poder presente nesse 

contexto. Sobre esta perspectiva, a Literatura pode servir como um mecanismo para 

a constituição de um saber jurídico que considere outros referenciais, conforme a 

abordagem a seguir. 

 

4.2  A força emancipatória da Literatura: linguagem, poder e Direito 

 

A ascensão do que se convencionou chamar de pós-positivismo em tempos 

atuais, contribuiu para abertura e ampliação de novas perspectivas, viabilizando o 

encontro entre diversos campos de conhecimento, onde se realça a Literatura para o 

estudo do Direito (Trindade e Gubert, 2008). 

Para Trindade e Gubert (2008, p.18), destacando os ensinamentos de Ost: 

 
se acredita que a literatura seja capaz de devolver ao direito uma 
dimensão cultural que, ao longo da história, foi esquecida – ou 
recalcada -, a fim de que a ele possa ser restituído o importante 
papel de ator da transformação social (TRINDADE e GUBERT, 2008, 
p. 18). 

 

No campo de atuação jurídica, existe uma necessidade de reconhecimento 

de uma racionalidade emocional e empática. E é por meio da Literatura que faz o 

acesso a essa consciência. Nesse sentido, citando a obra de White, ressaltam 

Trindade e Gubert (2008, p. 19):  

 
estimula a capacidade do leitor para imaginar outras pessoas, 
noutros universos, reconhecendo toda a potencialidade de que 
dispõem textos literários relativa à promoção de uma inteligência 
empática e imaginativa, que ainda é tão cara e fundamental ao 
juristas (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 19). 

 

Além disso, Trindade e Gubert (2008) asseveram que o desenvolvimento da 

capacidade imaginativa e da inteligência empática ocorre através da reflexão que as 

obras literárias oportunizam, onde o leitor imerge em outras formas de racionalidade 

que, até então, lhe eram estranhas.  
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A ampliação, a fusão, bem como o surgimento de novos horizontes e a 

percepção de outras significações e identidades do homem perante o mundo são 

produtos do traço emancipador e crítico da obra literária, revelados “na medida em 

que se caracteriza pela maravilha do enigma e por sua inquietante estranheza, que 

são capazes de suspender as evidências, afastar aquilo que é dado, dissolver as 

certezas e romper com as convenções” (TRINDADE E GUBERT, 2008, p. 13). 

Nessa linha, na leitura de André Karam Trindade, Gadamer ensina que “no 

atual momento histórico o significado filosófico da arte é uma correção ao caráter 

unilateral da moderna orientação do mundo” (TRINDADE e GUBERT, 2008, p. 14). 

Portanto, o saber da obra literária, será sempre dinâmico, capaz de modificar as 

realidades sociais por meio da subversão da escrita.  

De acordo com Arnaldo Godoy, para Thomas H. Morawetz, a Literatura é 

uma ferramenta capaz de reformar o Direito, eis que inspira os movimentos para 

modificação legislativa e da atividade judicante. Ainda, Morawetz estuda os produtos 

sócios legais da Literatura e sua influência na política. (GODOY, 2016). 

Deste modo, pode-se observar literatura de cunho revolucionário, a saber: 

Dostoievsky (Recordação da Casa dos Mortos), Beecher-Stowe (A Cabana do Pai 

Tomás), Victor Hugo (Os Miseráveis), Emile Zola (Germinal), Jorge Amado (Capitães 

de Areais), dentre inúmeras outras obras literárias (TRINDADE e GUBERT, 2008). 

A natureza e a função dos textos literários permitem o retrato do contexto 

social e as manifestações humanas, o que possibilita ao Direito a apreensão de 

valores a serem protegidos. Assim, a Literatura possibilita o leitor visualizar e 

compreender realidades desconhecidas, o que facilita o processo de interpretação 

de um fato histórico (TRINDADE e GUBERT, 2008). 

Logo, nas palavras de Trindade (2012, p. 151): 

 
a literatura pode servir como importante instrumento mediante o qual 
ocorre o registro – histórico e temporal, evidentemente – dos valores 
de um determinado lugar ou época – dentre os quais se inscreve a 
representação do sistema jurídico, de poder, da justiça, das leis, das 
funções jurisdicionais, etc. – no interior do imaginário coletivo e 
social. 

 

Roberto Bueno, alinhado a esse entendimento, discorre sobre a força 

emancipatória da Literatura, visto que promove a emancipação e oportuniza o 

progresso moral do indivíduo, pois a Literatura, por meio do apelo emotivo, permite 
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“que nossa imaginação possa buscar objetivar nossa subjetividade” (BUENO, 2009, 

p. 354). 

Bueno destaca o viés libertário presente no universo literário, pois 

proporciona o acesso a uma dimensão valorativa que possibilita ao indivíduo uma 

melhor apreensão dos problemas correntes do cotidiano. (BUENO, 2009). 

Doravante, por uma leitura do pensamento de Rorty, entende que a busca por fontes 

literárias permite uma aproximação “a um conteúdo essencialmente filosófico, tendo 

em vista que, como veremos, parece ser que a filosofia não pode dar conta da 

amplitude dos temas aos que se propõe assim como que, visceralmente interessam 

aos seres humanos” (BUENO, 2009, p. 353). 

Essa posição da Literatura frente à Filosofia caminha no sentido de que a 

primeira propicia um progresso moral de forma mais decisiva, desse modo:  

 
A literatura, então, apenas nos aproxima mais desse progresso moral 
enquanto libera horizontes para que percorramos por nós mesmos. 
Abrir janelas e descortinar o devir para que nossa imaginação 
poética possa buscar objetivar nossa subjetividade nesse futuro 
aberto. (BUENO, 2009, p. 354) 

 

Assim, a Literatura expande a capacidade da imaginação moral, uma vez 

que possibilita que o individuo desenvolva uma sensibilidade que norteara a razão, 

de modo que permite a compreensão das diferenças do próximo e as suas diversas 

necessidades. Já a Filosofia se mostra tão fértil para essa expansão, contudo, seu 

campo se limita a abranger princípios morais dos resultados da própria 

compreensão moral (BUENO, 2009). 

Bueno discorre:  

 
Nos mostramos proclives à literatura como meio para a promoção da 
reconstrução dos léxicos individuais e coletivos por força de que nos 
encontramos em um mundo marcado pela contingência e pela 
invalidade de discursos objetivos ou absolutos válidos 
intersubjetivamente. (BUENO, 2009, p. 355) 

 

Justamente por entender que o campo da Literatura é um universo amplo e 

por não estar compromissada com qualquer programa ou sistema de ensino 

fechado, é que reconhece o seu papel frutífero na possibilidade de autonomia do 

sujeito e, consequentemente, no crescimento e aprofundamento das liberdades 
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individuais e públicas para a construção do próprio indivíduo e da sociedade 

(BUENO, 2009). 

Nesse contexto em que reconhece o papel emancipatório da Literatura, 

pretende-se apresentar outra via de abordagem entre Direito e Literatura, que 

propõe uma análise do poder presente no discurso jurídico. Nas palavras de Caio 

Ramiro: “buscando-se alternativas a tais práticas de poder pelo reconhecimento do 

potencial libertário e emancipatório da literatura que pode fundamentar a construção 

de um saber jurídico crítico” (2015, p. 127). 

Neste cenário, impende assinalar a colaboração que Bertolt Brecht trouxe 

para a emancipação do discurso por meio da Literatura. Brecht foi um renomado 

dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX, seu posicionamento político e 

filosófico era marcado por contribuições marxistas, contudo, suas obras não 

importavam em uma pregação estereotipada do marxismo, seu discurso era 

inovador (LIMA, 2015): 

 
[...] o marxismo de Brecht possui algumas peculiaridades que Roland 
Barthes divide em três momentos: o primeiro, nomeado “discurso 
apocalíptico (anarquizante)” consiste em “dizer para desdizer”, 
mostrar para em seguida contestar. Esse discurso pode ser 
observado nas primeiras obras de Brecht (Baal (1923), Tambores da 
noite (1922), Na selva das cidades (1923)). O segundo momento 
Barthes chama de “discurso escatológico”, discurso que compreende 
a crítica objetivando o despertar, a incitação no espectador de um 
olhar para além da alienação social, discurso esse presente na obra 
de Brecht após a Ópera dos três vinténs (1928). O terceiro, e último 
momento, no qual se situa a peculiaridade da obra brechtiana, é a 
falta de “discurso apologético” (LIMA, 2015, p. 420).  

 

Brecht entendia que a arte é um instrumento de transformação da 

sociedade, suas obras requerem um exercício crítico para a apreensão do seu 

significado. Barthes se ocupou de estudá-las com afinco, tanto que publicou um 

ensaio titulado “Brecht e o discurso: contribuição para o estudo da discursividade”, 

em que aborda reflexões detalhadas acerca da concepção brechtiana (LIMA, 2015).  

Barthes dividiu seu exemplar em oito partes. A primeira é chamada de “O 

terceiro discurso”, é nesta seção que o professor parisiense comenta sobre o 

marxismo brechtiano, o que permite visualizar suas obras como Literatura e não 

dogmatismo (LIMA, 2015).   
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O segundo capítulo é apresentado como “O abalo” e aborda uma ruptura 

que Brecht estampa dentro de seu discurso, nas palavras de Lima (2015), essa 

abalo representa 

 
uma quebra na continuidade da trama das palavras com o intento de 
afastar a representação, mas sem anulá-la. Esse afastamento, para 
Barthes, nada mais é do que uma leitura que separa o signo do seu 
efeito. Para melhor exemplificar esse afastamento, essa 
descontinuidade, Roland Barthes menciona o alfinete japonês que 
possui um pequeno guizo na cabeça para que não se possa 
esquecê-lo na roupa depois de terminada. [...] Logo, teremos signos 
dos quais nos lembraremos toda vez que os visualizarmos, não 
esquecendo de onde eles vieram e como foram construídos. Um 
abalo sismológico, para Barthes. Estruturalmente, o abalo é um 
momento de sustentação difícil, inclusive, por questionar uma 
estrutura. (LIMA, 2015, p. 420 - 421). 

 

A terceira parte do ensaio, “Repetir suavemente”, Barthes analisa a 

transformação do discurso por meio de um exercício aventado por Brecht (LIMA, 

2015). Esse exercício, Barthes classifica-o no grupo dos “Regulantes”21 e “consiste 

em impregnar no texto dissimulado enxertos críticos entre suas frases para poder 

desmistifica-los” (LIMA, 2015, p. 421). O repetir suavemente desse exercício revela o 

texto encarcerado nas entrelinhas, assim, “ler o original várias vezes em tons e 

intenções diferentes até que as entrelinhas sejam colocadas em evidência e possam 

se mostrar no discurso” (LIMA, 2015, P. 421). 

Em seguida, o quarto capítulo denominado como “O encadeamento” discorre 

sobre a fragmentação presente nas obras de Brecht. Nesta parte Barthes aborda a 

fala continuada que causa a ilusão de segurança e de um discurso sólido, que por 

sua vez é contestado através da quebra dessa continuidade. Entretanto, essa 

quebra não pode recortar o discurso, ela deve ser desvelada de forma sutil para não 

torna-lo agressivo (LIMA, 2015).  

 
“O encadeamento” se trata da busca constante de efeitos de 
estranhamento, por meio da quebra da continuidade estrutural da 
peça a favor de uma sucessão de quadros que concomitantemente 
se opõem e dialogam. Estes efeitos se dão de várias maneiras: 
ruptura do efeito de suspense, passagem da prosa ao verso, falas 
sussurradas ditadas ao mesmo tempo em que uma cena acontece, 
atores que deixam seus personagens para se dirigirem diretamente 

                                                           

21 Possui regulamentos para se chegar a um fim e não instaura regulamentações (LIMA, 
2015, p. 421). 
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ao público, utilização de duas ou mais cenas acontecendo em 
paralelo e vários outros recursos que fazem a obra brechtiana 
parecer uma junção de retalhos. Contudo, o essencial nessa junção, 
desde a escrita dramática até a prática cênica, está em suscitar uma 
des-identificação para propor uma recepção racional e crítica do que 
se vê. Bertolt Brecht espera que o estranhamento permanente da 
obra dramática pelo espectador possa lhe fazer perceber que a ação 
cênica representada não é imutável, tão menos intangível, mas sim, 
uma obra em constante movimento e completamente transformável 
(LIMA, 2015, p. 430). 

 

Para tratar do estereótipo conforme a concepção brechtiana, Barthes retrata 

a quinta parte de seu ensaio como “A máxima” (LIMA, 2015). “‘A máxima’ é o ponto 

de partida de um raciocínio implícito, o enunciado de onde se subtrai a história. 

Romper a máxima estereotipada para Brecht é ponto essencial na contramão do 

processo alienador” (LIMA, 2015, p. 422).  

O sexto capítulo versa sobre a metonímia, sendo ela um instrumento 

utilizado a favor do proveito de alguns, mas que é blindada de discurso coletivo, ou 

seja, uma coletividade inteira se apropria de um discurso que não lhe pertence e tão 

menos teve a oportunidade de escolhê-lo. Barthes disserta sobre como a 

ressignificação do discurso (ex-nomeação) ou o seu esvaziamento (des-nomeação) 

não são hábeis de impedir a ação da metonímia, pois são prontamente corrompidos 

(LIMA, 2015). Destarte infere: “Sendo assim, Brecht é heterodoxo ao discurso 

marxista, que também não consegue resistir à ação da metonímia” (LIMA, 2015, P. 

423-424). 

A penúltima parte trata de “O signo” brechtiano, sendo o seu diferencial por 

ter que ser lido duas vezes e explica sua fala (LIMA, 2015):  

 
Roland Barthes cita uma cena que presenciou na praia de Tanger, no 
Marrocos, onde sabidamente a vigilância policial é intensa no intuito 
de resguardar o local e o status social que lhe pertence. Logo, a cena 
que Barthes presenciou foi a seguinte: um menino que passeava 
pela praia foi abordado por um policial porque portava calçados que 
denunciavam sua classe social. Barthes descreve os calçados como 
sendo tênis de basquete sem cadarço e com os canos amassados 
sob os calcanhares.  Entretanto, o intrigante para Roland Barthes foi 
a segunda observação: a de que o próprio policial possa ser tão 
miserável quanto o garoto, exceto por seus sapatos que, como os de 
todo policial, são lustrosos, fortes e fora de moda. O que há para se 
notar é a imediata identificação do que seria o signo maior da miséria 
pelo policial: o calçado é o que classifica o garoto como 
desmerecedor daquele lugar e resulta em sua expulsão. O signo 
social explode com toda a sua violência. [...] Teríamos então, 
pessoas pertencente à mesma classe social, que motivadas pelo 
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sistema socioeconômico e político que vivem se auto-oprimem 
(LIMA, 2015, p. 424) 

 

Assim, Barthes só alcança essa leitura social em virtude de seu 

distanciamento da cena, pois caso o professor parisiense houvesse se identificado 

com algum dos personagens seria impossível assimilar que ambos são oprimidos. 

Esse signo na obra brechtiana e apresentado por Barthes em seu ensaio pode ser 

identificado no conceito de gestus social, sendo entendido como uma multiplicidade 

de ações que se estendem no âmbito social, isto é, nas relações humanas, uma 

associação que possibilita a tomada de posição acerca de uma situação concreta. 

Logo, o gestus social é estabelecido nas relações sociais, permitindo uma reflexão 

sobre a sociedade (LIMA, 2015).  

 
 Fundamental é salientar que o gestus social é um dos elementos 
que compõem o distanciamento brechtiano, não podendo ser lido 
isoladamente, pois só podemos ter a real dimensão de sua 
significação quando este é entendido em sua relação com os outros 
elementos utilizados pelo dramaturgo.  A importância do gestus está 
em colocar em relevo a forma de pensar da personagem que 
emprega sua postura física, suas palavras, seus gestos, o conjunto 
de suas ações, enfim, culminam em uma atitude global, mostrando-
nos uma realidade que nossos olhos não mais conseguiam ver: em 
suma, passamos a enxergar as entrelinhas das relações sociais. 
(LIMA, 2015, p. 227)  

 

O último capítulo, “O prazer” discorre sobre a sensualidade no teatro 

brechtiano. “Existe em Brecht uma cultura do prazer onde a arte deve despertar o 

espectador para um novo olhar sobre as coisas, sem, no entanto, deixar de oferecer 

prazer. Este deve vir por meios diversos: o alimento consumido na cena, a estética 

dos objetos” (LIMA, 2015 , p. 425). 

O objetivo central do ensaio de Barthes ao falar das obras de Brecht, 

dividindo-as em oito partes, é justamente para tratar do “Efeito V”, ou no texto 

original em alemão “Verfremdungseffekt” que equivale ao efeito de distanciamento 

ou estranhamento brechtiano (LIMA, 2015).  

 
O efeito de distanciamento é o conjunto de técnicas que permitem ao 
espectador distanciar o olhar sobre a cena, proporcionando que o 
mesmo passe a observá-la com estranheza. [...] a função do efeito 
de distanciamento é “despertar” o espectador de seu processo de 
“alienação”, possibilitando-lhe assim que desenvolva um olhar crítico 
sobre determinada situação que até então era vista como normal ou 
natural. [...] O “despertar” como a “reorientação” significam oferecer 
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ao espectador novas percepções da realidade, causando surpresa 
sobre as relações sociais cotidianas. Para Brecht, esse assombro 
diante as realidades do dia-a-dia (sobre aquilo que até então lhe era 
natural) é a tomada de consciência e a percepção da dimensão 
social do acontecimento, a descoberta das muitas possibilidades de 
desdobramento para um mesmo fato.  (LIMA, 2015, p. 426).  

 

Barthes, ainda em seu ensaio, conclui como última lição extraída das obras 

brechtianas o processo de desalineação, em que o espectador deve se posicionar 

diante do espetáculo de modo a questionar as consagrações clássicas (o bom autor, 

o bom texto, etc.) (LIMA, 2015). Assim, o que o professor parisiense propõe com o 

teatro brechtiano é que “passemos a questionar tudo que nos parece normal” (LIMA, 

2015, P. 432).  

Instigado por Brecht, Roland Barthes aposta e discorre sobre a força da 

liberdade presente no universo literário, pois ela não está atrelada a nenhuma forma 

de discurso prenhe de poder. O professor parisiense alcança essa conclusão após 

uma análise dialética sobre o papel que a linguagem desempenha para expressar o 

poder (BARTHES, 1997). 

Segundo Barthes, o poder encontra-se “emboscado em todo e qualquer 

discurso” (1997, p. 10). Para o professor do College de France, o poder apresenta-

se não somente no meio político, mas como um instrumento ideológico presente em 

lugares até então desconhecidos.  

Neste sentido, Ana Paula Goulart Ribeiro discorre: 

 
Todo discurso é ideológico. Todo discurso é discurso de poder. Isso 
porque o poder não é uma força estranha ao discurso que, em um 
determinado momento, dele se apodera. O poder mora no interior do 
próprio discurso. Faz parte de sua arquitetura textual. Todo 
dispositivo de enunciação é um dispositivo de poder (RIBEIRO, 2016, 
p. 88). 

 

Barthes adverte que a forma de manifestação do poder é a linguagem, mais 

precisamente, sua expressão é a língua (BARTHES, 1997). 

 
A linguagem é uma legislação, a língua é seu código. [...] Assim, por 
sua própria estrutura, a língua implica uma relação fatal de alienação. 
Falar, e com maior razão discorrer, não é comunicar como se repete 
com demasiada frequência, é sujeitar: toda língua é uma reição22 
generalizada (BARTHES, 1997, p. 12-13) 

 

                                                           
22 Regência 
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Barthes atesta que a língua, considerada como representação de toda a 

linguagem, é fascista, pois submete o indivíduo a servidão do discurso e nele está 

exposto o poder, portanto, subtrai a liberdade, já que ela só é possível fora da 

linguagem (BARTHES, 1997). Nas palavras de Barthes (1997, p. 14): 

 
Mas a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem 
reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o 
fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. 
Assim que ela é proferida, mesmo que na intimidade mais profunda 
do sujeito, a língua entra a serviço de um poder. Nela infalivelmente, 
duas rubricas se delineiam: a autoridade da asserção, o gregorismo 
da repetição. 

 

Ciente dessa relação fatal com a língua, Barthes apresenta um projeto de 

resistência ao poder (RIBEIRO, 2016). O pensador francês propõe trapacear a 

língua e explica que “essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que 

permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da 

linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura” (BARTHES, 1997, p. 16). 

Barthes explana o seu conceito de Literatura, a saber: 

 
Entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de obras, 
nem mesmo um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo 
complexo das pegadas de uma prática: a prática de escrever. Nela 
viso, portanto, essencialmente, o texto, isto é, o tecido dos 
significantes que constitui a obra, porque o texto é o próprio aflorar 
da língua, e porque é no interior da língua que a língua deve ser 
combatida, desviada: não pela mensagem de que ela é o 
instrumento, mas pelo jogo das palavras de que ela é o teatro 

(BARTHES, 1997, p. 17).  
 

Deste modo, de acordo com Barthes, a Literatura deve ser entendida como a 

prática de escrever e que suas forças de liberdade não provêm da pessoa civil, do 

envolvimento político do escritor, mas estão representadas pelo emprego do 

deslocamento que o escritor opera sobre a língua (BARTHES,1997).  

Em uma leitura do mundo grego, Barthes acusa três forças da Literatura, a 

saber, Mathesis23, Mimesis24 e Semiosis25 A primeira força representa a Literatura 

                                                           
23 Ciência geral capaz de explicar tudo o que diz respeito à quantidade e à ordem, 
independentemente dos objetos a estudar. 
24 Termo crítico e filosófico que abarca uma variedade de significados, incluindo a imitação, 
representação, mímica, imitatio, a receptividade, o ato de se assemelhar, o ato de 
expressão e a apresentação do eu. 
25 Conduta o processo que envolve signos. 
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como fonte de muitos saberes, “o que a aproximaria de uma reflexão sobre o real” 

(RAMIRO, 2015, p. 1478). Exemplifica a sua fala com o romance Robinson Crusoé, 

pois a obra abrange vários campos de conhecimentos, tais como geográfico, social, 

histórico, técnico botânico, antropológico. Portanto, destaca Barthes (1997, p. 18): 

 
Se, por não sei que excesso do socialismo ou de barbárie, todas as 
nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é 
a disciplina literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão 
presentes no monumento literário. É nesse sentido que se pode dizer 
que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome das quais 
ela se declara, é absolutamente, categoricamente realista: ela é 
realidade, isto é, o próprio fulgor do real. Entretanto, e nisso 
verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar os saberes, não 
fixa, não fetichiza nenhum deles. 

 

A segunda força é apresentada como a representação do real, e conforme 

os ensinamentos de Barthes, “o real não é representável, e é porque os homens 

querem constantemente representá-lo por palavras que há uma história da literatura” 

(BARTHES, 1997, p. 22).  

Por fim, a terceira força diz respeito à semiótica, ou seja, “consiste em jogar 

com os signos em vez de destruí-los” (BARTHES, 1997, p. 28). Barthes chama de 

semiologia essa desconstrução da linguística, a saber:  

 
A semiologia seria, desde então, aquele trabalho que recolhe o 
impuro da língua, o refugo da linguística, a corrupção imediata da 
mensagem: nada menos do que os desejos, os temores, as caras, as 
intimidações, as aproximações, as ternuras, os protestos, as 
desculpas, as agressões, as músicas de que é feita a língua ativa. 
(BARTHES, 1997, p. 32) 

 

Conforme assevera Ramiro (2015), Barthes reconhece o potencial criador e 

crítico da Literatura, de modo que sua interação com o Direito pode ser proveitosa 

para a tradição jurídica, principalmente no que diz respeito aos fundamentos da 

dogmática jurídica objetivando a construção do saber jurídico, em que admite os 

limites, silêncios e funções políticas de sua teoria clássica. Ramiro assevera ainda 

que: 

 
o texto de Barthes se oferece como referência fecunda para a 
reflexão que se propõe e, no mais, pela possibilidade de um dialogo 
crítico com posições contemporâneas da teoria do direito que 
pretendem pensar o sistema jurídico via a construção de teorias 
discursivas do direito (RAMIRO, 2015, p. 142). 
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Nesta perspectiva, Ramiro identifica o papel da Literatura como forma de 

contribuição para a constituição de um saber jurídico crítico:  

 
Destarte, o que se pretende é um melhor diagnóstico das práticas de 
poder subterrâneas que envolvem o universo discursivo e também do 
direito, a fim de que possamos pensar a respeito de táticas de 
resistência ao poder que pretende instrumentalizar a forma jurídica a 
fim de manter ativas estruturas e métodos de dominação. (RAMIRO, 
2015, p. 151) 

 

Portanto, Ramiro reconhece que não é razoável pensar o discurso sem a 

sua vinculação ao poder, e é justamente partindo da ideia de servidão do discurso 

ao poder que Barthes apresenta o universo literário como instrumento capaz de 

desprendê-lo dessa relação, mais ainda, identifica a Literatura como forma de 

resistência aos efeitos do exercício do poder e o seu papel na construção de um 

discurso jurídico emancipatório. (RAMIRO, 2015)  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As pretensões do presente trabalho se deram no sentido de propor que a 

interação entre os campos epistêmicos do Direito e da Literatura tem se tornado um 

terreno fértil de enriquecimento e expansão do conhecimento que incorporam 

valores a ambas as disciplinas. 

Em relação as suas contribuições, nota-se que Literatura assume muitos 

saberes, no sentido de que o enredo de suas obras aborda uma rede de conexões, 

por isso, tem sido utilizada como uma ferramenta de instrução e educação.  Assim, a 

Literatura alcança uma dimensão de interdisciplinaridade, e sua máxima infere no 

fator da humanização, eis que atua no consciente e subconsciente do leitor. 

Ciente do papel instrutório da Literatura, é imperioso reconhecê-la como um 

Direito fundamental, ou seja, um direito básico do ser humano. A Literatura deve ser 

entendida em sua expressão mais ampla possível, desde as demonstrações do 

folclore, lenda, até as mais complexas e eruditas produções, e, por assim considerá-

la, demarca a Literatura como uma manifestação universal, estando presente em 

todos os tempos e em todos os seres. Portanto, conclui que a Literatura sendo 

considerada uma necessidade universal deve ser satisfeita, e para a sua efetividade 

deve constituir um direito.  

Neste contexto, verifica-se o espaço que a Literatura permite para as 

reflexões críticas e, de igual modo, à ciência jurídica pode se construir na vertente 

de um discurso jurídico emancipatório. De tal modo, diante das verdades jurídicas 

estabelecidas, é necessário repensar o saber jurídico em razão de seus valores 

institucionalmente consagrados, que por sua vez, apresentam-se como limitados, 

enclausurados e omissos diante dos anseios sociais.   

Para poder apreender uma teoria crítica do Direito é imprescindível 

identificar as amarras presentes no discurso jurídico com a explicitação das relações 

de poder existente. Assim sendo, é preciso reconhecer que na apreensão da 

epistemologia jurídica o sujeito é influenciado pelos efeitos desse poder. 
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Ademais, para a formação de um discurso jurídico critico é fundamental 

substituir os conceitos que são reduzidos a significações para um sistema que 

permita a compreensão de seus reais conteúdos. 

Desse modo, é justamente a Literatura que apresenta ao universo jurídico 

um meio capaz de evidenciar as relações de poder e identificar as funções sociais 

do saber jurídico, operando, assim, um papel na construção de um discurso jurídico 

crítico e potencialmente emancipatório. 
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