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 do direito com a literatura; 4 dia de um 
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vertente Direito e Literatura  sem  uma das mais intrigantes. Pode ser 

-

 

estudo. 

muito em comum e muito que fornecer uma para a outra, especialmente quando o objeto de 

 

es, muitas vezes 

1829. 

teratura e sua interdisciplinaridade para depois 

 

Primeiramente, buscar-se-

para de

pretende- ensamento 
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-  

Por fim, tratar-se-

foi escrito, e, dessa forma, fazendo o liame entre literatura, sociedade e Direito, e como a 

 

 

2 O DIREITO COMO REFLEXO DA SOCIEDADE 

 

 

O Direito funciona como base de uma sociedade. Esta o cria para que possa 

conviver e s

 Direitos 

 , de forma que o Direito se torna mais o reflexo 

dos anseios da sociedade do que um criador dos valores pelos quais preza o povo (NADER, 

2004, p. 16-17). 

Lei 

-se a ela, refletindo os 

fatos sociais (NADER, 2004, p. 16-17). 

 

3 ESTUDO INTERDISCIPLINAR DO DIREITO E DA LITERATURA 

 

ireito com a sociedade, cabe 

desempenhada, de estudos ainda muito recentes, mas 

-social. 

. 
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Como elucidam Ferraz e Felipe (2012, online): 

 

 e da melhor doutrina. (...) para proferir boas   ter uma 

pessoas, sobretudo as que possuem seus direitos fundamentais violados. 
 

Nesse sentido, o operador do Direito 

sociedade com a qual convive. Assim, esclarecem Fernandes, Campos e Maraschin (2009, 

online): 

 

O ensino do Direito necessita de con
aprimoramento e a Literatura, neste contexto, exerce um importante papel, tendo em 
vista que nem sempre o Direito encontra respostas adequadas para os seus dilemas, 

 
 

Como explica Ada Siqueira (2011, p. 55) paralelo entre o direito e a literatura em 

 . 

Segundo a autora (SIQUEIRA, 2011, p. 55-56): 

 

-

num mesmo terreno so

com que esses dois campos do conhecimento influenciam-
 

 

de conhecimento 

-intelectual 

torna o aprendizado significativamente mais proveitoso. 
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preconce

 

Law and Literature Movement, cuja abordagem do Direito 

mescla-se com a Literatura. Esse movimento foi um dos modos de se plasmar o Direito como 

Arte, havendo a -constitucionais a partir de mecanismos 

online). 

John Wigmore and Benjamin Cardozo foram grandes nomes desse movimento. 

Todavia, os estudos de Law and Literature 

de James Boyd White, em 1973 (SIQUEIRA, 2011, p. 36-37). 

The legal imagination atada 

s 

nomes do Law and Literature Movement. Segundo White, os advogados falam uma 

s 

falavam (WARD, 1995, p. 06) (WHITE, 1985, p. 05). 

-se a ideia de que as 

rofissional do advogado e do juiz constituem uma empresa 

  

 

linguagem. Dizer isso e perguntar como essa linguagem pode ser controlada  o que 
o advogado pode fazer com isso  
aquele que vive pelo poder de sua  

 

advogado deve 
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1985, p. 209).  

-

-209). 

Direito se relaciona com a Literatura (POSNER, 1986, p. 

1351-1392). 

Dworkin (2001, p. 219-22

como busca da vontade do legislador  no caso da lei  ou do juiz  

 

ou mesmo s

o. 

Ada Siqueira (2011, p. 81) enfatiza em seus estu

-se como parte da tentativa do homem de 

da literatura compreender a realidade 

requeridas pe

- bos de 

fato interligados. 

 

 

 

 

-
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 busca os aspectos do Direito presentes nele. Para estudiosos, os 

compre

cia entre o ser e o 

dever ser, entre o fato e o direito (LIMA; CHAVES, 2011, p. 154-155) (PRADO, 2008, p. 

996-1012). 

interpretativo entre os fatos e o texto, superando o Direito positivista, analisando textos e 

 

 

herm

ser interpretado como tal (LIMA; CHAVES, 2011, p. 154) (PRADO, 2008, p. 998-1001) 

(SIQUEIRA, 2011, p. 45-46). 

Como ensina Ian Ward (WARD, 1995, p. 03): 

 

 

legal, como textos adequados para o estudo por juristas. Em outras palavras, pode 

-

estudiosos mais proeminentes que produziram tal riqueza de material no debate. 
 

lite

2008, p. 998-1001). 
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4 DIREITO NA LITERATURA 

 

trabalho. Essa c

 

Assim esclarece Arnaldo Moraes Godoy (2003, p. 133-136): 

 

 
de Mary Shelley e no Dr. Jekyl e Mr. Hide, de Robert Louis Stevenson. O 

de Queiroz. 

pese a u

 
 

advogados, considerarem o Direito entediante. (POSNER, 1986, p. 1354). 

Segundo Ada Siqueira (2011

-se 

apresentado como uma tarefa a cumprir. 

- Literatura, 

 

 

 

 

Pretende-se nesse instante elucidar os estudos de Direito e Literatura, em espe
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Hugo. 

 

-  da dinastia Bourbon. 

O livro trata de um homem que foi condenado a morte, e, a partir do pronunciamento da 

  Victor 

Hugo traz para o leitor o mundo de angustia e sofrimento de um preso condenado, que sabe 

 

escrever 

 

contra a pena de morte e todo sofrimento que ela carrega. Isso pode ser percebido claramente 

quando ele escreve (HUGO, 2010, p. 51): 

 

 

longos cabelos castanhos. 
Ela tinha dois anos quando  

 
Admito que esteja sendo punido justamente; mas essas inocentes, o que fizeram? 
Pouco importa; desonram- -  

 

 

 

-se de uma 

 ser 

 seguinte 
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(HUGO, 2010, p. 46): 

 

T
de atirar uma 

torturas que 
jamais se detido nesta ideia lancinante de que o homem que condenam possui uma 

 de 

antes, nada depois. 
 

Segundo estudos realizados por Junia 

-

spirou o escritor a elaborar 

 

Percebe-

morte, tema central 

do livro ora abordado. 

Estado protetor, pelo Estado guardador do direito. O que deve ser, pois o Estado quando na 

   

-sociais, quando 

2010, p. 165): 

 

 sociais, entre todos os cadafalsos, o 

tempo, germina como um enxerto em todos os pontos do solo. 

apetite do povo. 
 

 analisados o contexto 
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realizar. 

 

 

 

ina. As 

-se em 

na capital 

(DANI, 2011, online). Como mostrado a seguir (ALTMAN, 2010, online): 

 

morte, foi decapit

remontava a 1939. 
 

Demoraram q a que a 

  

Jacques Chirac, 

francesa seria revisada para incluir oficialmente o banimento da pena de morte sob qualquer 

 Conselho 

a pena de mor . (FRANCE PRESSE, 2006, 

online). 

Des
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luenciam 

mentes pensantes, de forma a evoluir o modo de pensar e agir. 

Busca-

amparada e segura pelo Direito. 

 

direitos, se educar e se valorizar. 

o i

 

exige muito do jurista, sendo essencial que este possua entendimento de mundo para cumprir 

sua tarefa. 

 Direito. 
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