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RESUMO 

 

 

 

 

Esta pesquisa, sob o enfoque da interdisciplinaridade, apresenta uma visão panorâmica 

da nova disciplina “Direito e Literatura”,  a partir de sua origem e eventos significativos. 

Aponta-se a escora filosófica que anima a nova disciplina,  enfocada a Interdisciplinari-

dade, de que é fonte a Literatura, abrangente repositório cultural.  “Direito e Literatura” 

tem uma conceituação aberta, agasalhando o modo de ser da literatura e opera com a 

divisão tríplice de suas correntes: “direito na literatura”, “direito como literatura” e “di-

reito da literatura”. A corrente “direito na literatura” é exposta com as manifestações 

clássicas e contemporâneas sobre temas jurídicos nas obras literárias universais, reser-

vando-se um capítulo para as manifestações similares na literatura brasileira. Na corren-

te “direito como literatura”, apontar-se-á a interpretação literária do direito como narra-

tiva, bem como  a utilização de elementos da teoria literária para a interpretação jurídi-

ca, culminando com  a proposta do  “romance em cadeia”, de Ronald Dworkin, a qual 

compara o labor  decisional dos  juízes à escrita de um romance coletivo. Tais incursões 

da literatura e da teoria literária  no campo jurídico implica num discurso de matiz in-

terpretativo, cuja identificação de seus elementos resultou no esboço de uma tese: a con-

cepção de uma retórica “lítero-interpretativa” do direito. 
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ABSTRACT  

 

 

 

 

 

 This research, under the interdisciplinary approach, presents an overview of the 

new discipline "Law and Literature", from its origin and significant events. Points to 

anchor philosophy that animates the new discipline, focused on the interdisciplinary 

approach, that is the source literature, comprehensive repository of culture. "Law and 

Literature" is a concept open, wrap the mode of being of literature and works with the 

threefold division of his current "law in literature", "law as literature" and "law of litera-

ture." The current "law in literature" is on display with demonstrations on classic and 

contemporary legal issues in literary universals, reserving a chapter for similar events in 

the literature. In the current "law and literature," point will be the interpretation of law 

as a literary narrative, and the use of elements of literary theory to the legal, culminating 

with the proposal of the "chain novel" by Ronald Dworkin, which compares the labor 

decision-making by judges to writing a novel collective. Such forays into literature and 

literary theory in the legal discourse implies an interpretation of hue, whose identifica-

tion of the elements resulted in the drafting of a thesis: the design of rhetoric "literary-

interpretative law. 

 
SILVA NETO, José Rodrigues da. Law  and literature: chaim novel by Ronald 
Dworkin.  2009. 122 p. Dissertation (Master's Degree of Law) - Programa de Pós-
Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FRD, Universidade Federal de 
Pernambuco-UFPE, Recife, 2009.  
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INTRODUÇÃO 

                              

 

 

 

A noção de introdução é a de apresentação técnica, de mostrar (não, de demons-

trar) a matéria que se expõe, o método adotado, o rumo da investigação, o intento que 

anima o projeto e outros aspectos afins. Aliás, Ost, em “O tempo do direito” (2005; 9-

21), prefere o termo “apresentação”, seguido da musicalidade de um “prelúdio”.  A in-

trodução é, pois, um convite à leitura; como tal, não deve ser prolixo, nem lacônico, não 

havendo lugar para o obscuro, sob pena de desestímulo.  

Esse prólogo é um exemplo da literariedade que predomina no discurso da nova 

disciplina, “Direito e Literatura”, pelo que se permite, ao longo deste estudo, algum ace-

no ao poético, literário, filosófico e retórico, contanto que  preservada a pertinência temá-

tica. Nesse rumo de licença expositiva, o poeta Manoel de Barros convida à auto-crítica e 

adverte em “Uma didática da invenção” (1994: 11): “Desaprender 8 horas por dia ensina 

os princípios”... 

Ora, vão-se expor aqui o começo, as primeiras manifestações que engendraram 

uma nova disciplina, como também os princípios que a regem, ou a liberam... Essa ambi-

valência, até certo ponto,  é própria da interpretação literária. Assim, atentando-se à intu-

ição dos instantes reflexivos, pretende-se dar uma visão da formação e atual estágio da 

disciplina “Direito e Literatura” - seus eventos em torno do universo do direito, o êxtase 

pelo inusitado de suas  metáforas interpretativas do direito,  a perplexidade diante de uma 

práxis jurídica refratária e dos titubeios de sua pragmática - o que talvez antecipe o desâ-

nimo...  Não!  A voz de Bachelard (1999-12)  é a de um maquinista na estação de trem, 

anunciando a partida, como se conclamasse os viajantes a jamais desanimarem: “A cora-

gem intelectual consiste em manter vivo e ativo esse instante do conhecimento nascente, 

em fazer dele a fonte inexaurível de nossa intuição”. 

O ineditismo da disciplina “Direito e Literatura” (o que não quer dizer “superes-

timação” de seu conteúdo e menos ainda desta modesta exposição) implica em que se-

jam explicitadas, ainda que de forma concisa, suas características, seu campo de ação, 

sua metodologia aberta, seus eventos inovadores.   
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Nesse ponto metodológico, é importante a adesão aos postulados da Interdisci-

plinaridade, como método que anima a conexão, junção, cooperação de conhecimentos  

diversos, tal como ocorrente nesta nova disciplina, em que a literatura e a teoria literá-

ria (e mesmo a filosofia, embora desta não se trate diretamente, apenas de passagem, ao 

fundo dos eventos), a ética e a linguística somam-se à teoria geral do direito, sofrendo 

este a nova carga semântica e interpretativa, na composição da nova alocução de uma  

teoria “alternativa” do direito e de sua práxis. Aliás, frise-se: a disciplina Direito e Lite-

ratura mira o direito em sua dinâmica teórico-prática.  

Dito isto, já se pode anunciar o âmbito dissertativo, a extensão temática da pes-

quisa, sua demarcação que tem certa elasticidade – o que denota o interesse vívido com 

que se manteve a fidelidade ao tema, seu desenvolvimento e propósitos.  Desse modo, o  

âmbito dissertativo engloba uma exposição sucinta  da recente história do “Direito e 

Literatura”,  de sua autonomia acadêmica, de como agasalha correntes de investigação,  

de como sua metodologia é  sensível à especulação cultural e filosófica -  no que se op-

tou por mais detalhada apreciação das correntes “direito na literatura” e “direito como 

literatura”,  nesta se inserindo a proposta do romance em cadeia de Ronald Dworkin, 

principal objeto, aqui esmiuçado. Ao final, uma tese, que se mostrava sorrateira, implí-

cita no que se explicitava, fez-se esboçar:  da retórica “lítero-interpretativa” do direito, 

pinçada das características elementares  do discurso da novel disciplina. 

Tendo em vista a filiação do Direito e Literatura à interdisciplinaridade, conferi-

ram-se  dois sub-capítulos em que se expõe o fecundo diálogo da  interdisciplinaridade 

com a literatura; esta, como fonte prática daquela, antecipando as formas embrionárias 

da diversidade cultural,  do multiculturalismo,  na prefiguração de conceitos informado-

res do  paradigma da complexidade.Também se evidenciou a influência da guinada 

hermenêutica na modelação do romance em cadeia,  ainda detectada a virada lingüísti-

ca, pela voz de Wittgenstein, reprisada por  Dworkin. 

Não se desdenhou o trânsito, nas grandes obras literárias, de temas jurídicos, po-

líticos, culturais, sob o matiz psicológico,  lingüístico, econômico, histórico,  social, 

idealístico, entre outros. Seguramente, a literatura ecoa ao propagar  ideias, denunciar 

injustiças e espelhar sentimentos, o que inevitavelmente repercutirá em outras discipli-

nas, anda mais no “Direito e Literatura”.   

Ganharam exposição e análise mais demoradas as correntes “direito na literatu-

ra” e “direito como literatura”, vez que angulares à concepção da nova disciplina, com 
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seu manancial de metáforas, conceitos e críticas, com a abertura ao caráter especulativo, 

em busca de originalidade interpretativa do direito, de sua pragmática e práxis. 

Conquanto não fosse objeto de análise acurada, julgou-se imprescindível acentu-

ar o embasamento filosófico, eclético,  que anima a nova disciplina.  Na análise do cará-

ter hermenêutico que o romance em cadeia descerra, compôs-se um sub-capítulo para 

situar o preceituário interpretativo dworkiniano com o debate hermenêutico-filosófico, 

daí os “Paralelos hermenêuticos’ entre Gadamer, Dworkin e Derrida. Filósofos como 

Rorty,  Lyotard e Nietzsche, entre outros,  comparecem na marcha discursiva e metódi-

ca, destacando-se a intuição bachelardiana, a originalidade teórica e a “retórica cultu-

ral”, a que Rorty exorta, apelo implícito à interdisciplinaridade, com indisfarçada ade-

são ao perspectivismo nietzschiano. 

Delineou-se o romance em cadeia, o artifício literário, com que Dworkin trans-

porta, para o direito, para a atividade decisional dos juízes, conceitos literários, como os 

de “narrativa”, “continuidade”,  “coerência”, “ponto de vista (interpretativo) geral de 

uma obra”, concorrendo para a conceituação da hipótese estética, essencial à sua inter-

pretação construtiva. Tais elementos, nitidamente literários, reclamaram um capítulo, 

com minudência expositiva, por um lado e, tanto quanto possível, crítico, pois compare-

ceram as objeções ao preceituário interpretativo que ronda o romance em cadeia, com-

batido quanto à forma e ao fundo:  tensão  pincelada, em cores vivas, por Posner, entre 

outros. 

 Dada a eloqüente literariedade do texto dworkiniano,  alguns adendos mostra-

ram-se inerentes à temática, como a identificação das influências literárias que Dwor-

kin, voluntária ou involuntariamente, deixa transparecer na proposta do romance em 

cadeia; seja no recurso da personificação  dos juízes Hércules e Hermes, dando-lhes 

feições psicológicas e os fazendo atuar num âmbito eminentemente narrativo e quase 

teatral: sim: talvez algum literato encontre como dramatizar o pensamento dworkiniano 

e a atuação de seus juízes, em algo como “último reduto” do liberalismo agonizante.. O 

phatos da trama está garantido, no enfrentamento de Dworkin às práticas do  pragma-

tismo e do convencionalismo triunfantes. 

Aventou-se, ainda,  no romance em cadeia, o possível diálogo com o “new criti-

cism”, aproximações com a “teoria da recepção”, aceno à  “autoridade do texto”, e 

outras vertentes interpretativas da teoria literária, pelo que audíveis os teóricos literários, 

Terry Eagleton, Humberto Eco, R. Ingarden, Wolfgang Iser, embora sem o aprofunda-

mento que suas lições comportam (inadequado que se o fizesse nesta investigação).  
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Ao aprofundar-se a leitura do texto de Dworkin,  notou-se o impacto retórico, 

que orna a argumentação - as figuras de estilo, um discurso sedutor, de refinada elabora-

ção, pois a retórica dworkiniana é também analítica:  aspectos  que justificaram a dedi-

cação de um capítulo à parte, no qual, inclusive, se mencionaria o uso filosófico da retó-

rica, como queria Isócrates,  e sua ligação desde sempre à literatura. 

A partir da identificação do discurso da novel disciplina e da proposta dworkini-

ana do romance em cadeia, esboçou-se uma tese, a todo instante em prenúncio, sorratei-

ra à exposição que se compunha, como um foco secreto, bachelardiano... É que todo 

esse material discursivo, argumentativo, do “Direito e Literatura”, com nítida força ima-

gética, persuasiva, metafórica, encaixa-se no que Richard Rorty chama de “retórica cul-

tural”. Nesse prumo, tornou-se inadiável a identificação dos elementos que davam a essa 

retórica uma feição “lítero-interpretativa”,  o que se revelaria  um passo à construção de 

uma tese (já implícita no que se explicitava), cujo “esboço” ganhou um sub-capítulo. 

Repercutindo a licença metodológica,  que a novel disciplina pratica e estimula, 

não se deve estranhar o que haja de inconcluso em alguns tópicos, aqui tracejados, pois o 

ecletismo criador e a dialógica, como fontes da reflexão filosófica e  literária,  também 

animam os eventos teóricos do “Direito e Literatura”, sem a pretensão de resultado últi-

mo, incontrastável. Afinal,  o dogmático, pretensamente rigoroso e metódico de que se 

revestem certos conceitos de outras ciências, não seria o melhor terreno para aflorarem os  

“feitos imaginativos” que a ”retórica cultural” rortyana celebra e que a disciplina “Direito 

e Literatura” patrocina. Daí, a metodologia, aqui adotada, principia da exposição crítica, 

à dedução circunstanciada e à intuição dos instantes (bachelardianos) de súbitas compre-

ensões racionalizadas (a retórica filosófica). 

Em consequência,  no modo de ser do “Direito e Literatura” é operante o influxo 

exortativo da filosofia, uma escora filosófica eclética, porque estribada em lições de filó-

sofos como Gadamer, e Richard Rorty, Derrida, Nietzsche, entre outros, porque estribada  

naquilo que deles se mostra como reforço, ainda que involuntário, à busca da construção 

de um pensamento anti-cientificista, anti-positivista e interdisciplinar. Ademais, a orde-

nação dos tópicos jurídicos expostos e sua análise impuseram as referências circunstanci-

adas de autores renomados, destacando-se Ronald Dworkin, François Ost, Richard. A. 

Posner, Wayne Morrison, Germano Schwartz, entre outros.  

Noutro ângulo, a exposição da corrente direito na literatura coteja a pertinência 

de textos vários e de diversas épocas da literatura universal e brasileira, em suas críticas 

ao direito, levando-se em conta a afinidade com o  caráter interdisciplinar desse estudo e 
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a primazia da literatura no discurso da novel disciplina.  Para tanto, tornou-se incontor-

nável dar curso à citação direta (em vez de à paráfrase, que empalidece o fulgor das fra-

ses e apaga sua estética), atentando-se à recomendação  de Dumouliè: 

 
 

Pareceu útil introduzir numerosas citações de filósofos ou de escritores. Por 
breve que seja,  a relação direta com a marca e com o estilo de um pensamento 
sempre será melhor que o comentário, permite, mesmo que seja de forma fugi-
dia, entrar em contato com o homem e sentir, através da escrita, do vocabulá-
rio, das imagens, do ritmo e do sopro de uma frases, as intensidades que ani-
mam todo pensamento verdadeiro (2005: 11).  
 

   

Em fecho, há sempre o risco de estranhamento quanto ao caráter mais discursivo 

e poético que transparecem num estudo entremeado pelos domínios linguístico e estéti-

co da literatura. Afinal, “Direito e Literatura” dissolve fronteiras epistemológicas e de 

método, tomando a si o modo de ser da literatura: a liberdade inventiva, o experimenta-

lismo, a voz à intuição, prevalecentes nas perspectivas de estudo, investigação e  com-

posição de um novo discurso com nova semântica para a interpretação do direito. Daí 

prorrompe a idealização da Justiça, o viés psicológico com que são analisados os papéis 

dos operadores do direito (advogados, juízes, as partes do processo) e suas expectativas, 

funcionais, sua fidelidade ou infidelidade às instituições, o confronto entre o direito po-

sitivo e o direito natural, enfim, temas, há muito presentes na literatura universal, mas 

que somente há pouco catalogam-se sistematicamente e são reapreciados pela novel 

disciplina, que ora se apresenta, sob a divisa da poética do devaneio de Bachelard 

(2006:63): “Mas nem tudo está dito quando se criam palavras. É necessário acautelar-se 

para não falar linguagens velhas com palavras novas”.  
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CAP. I -  A nova disciplina “Direito e Literatura” 

1.1  As primeiras manifestações e seu estágio atual  

 

Inicialmente, faz-se necessário tracejar uma visão geral da nova disciplina  “Di-

reito e Literatura”. Para tanto, é indispensável a referência ao alentado, “Direito e Lite-

ratura: aproximações e perspectivas para se repensar o direito”,  escrito a quatro mãos, 

por Trindade e Gubert (2008: 15-66).1  Com limpidez e concisão, os autores descorti-

nam a trajetória da novel disciplina, pontuando sua expansão acadêmica e seu ineditis-

mo em nossa cultura jurídica e literária: 
 
Contudo, o estudo do direito e literatura – seja do direito contado na literatu-
ra, seja do direito entendido como literatura, em que pese o considerável pres-
tígio e importância verificadas, ao longo do século XX, junto às faculdades, 
programas, cursos, centros e institutos de pesquisa norte-americanos e euro-
peus, é uma prática pedagógica ainda pouco comum na cultura (jurídica e li-
terária) brasileira.   

 

No mesmo ímpeto de acompanhamento da trajetória dos estudos interdisciplina-

res, na área das ciências humanas, a exposição de Junqueira (1998: 17) localiza no mo-

vimento “Direito e Sociedade” e, em seguida, sob o binômio “Direito e Desenvolvimen-

to”,  os espaços em que se destacaram as várias correntes inovadoras  dos estudos jurídi-

cos interdisciplinares: Law and economics,  Critical legal studies, Law and society, Fe-

minist jurisprudence e  Law  and literature.  

A conexão direito-literatura galvanizou atenções e provocou tão vívido interesse 

acadêmico, que logo se tornou uma disciplina específica, a homônima, “Direito e Litera-

tura” (Law and Literature), nos currículos de dezenas de faculdades de Direito, a come-

çar por Harvard: comprova-o uma pesquisa feita, em 1987,  envolvendo 178 faculdades 

de direito norte-americanas, das quais, 38 ofereciam disciplinas que poderiam ser classi-

ficadas como dentro da temática interdisciplinar “Law and Literature”.2   

                                                 
1 É valiosa aos que se interessem pelos novos estudos do direito,  a coletânea de artigos na linha “direito e 
literatura”.Já são dois volumes publicados: “Direito e literatura: reflexões teóricas”,  Livraria do Advogado 
Editora, Porto Alegre, 2008. Tais publicações  acolhem abordagens inovadoras,  dando conta de temas 
como; “matrizes do pensamento jurídico a partir da literatura”; “do direito na tragédia à tragédia do direi-
to”; “do dever de vingança ao direito de justiça”,  entre outros, igualmente originais, que somente agora 
ganham maior destaque em nossos estudos. 
 
2 Junqueira. Eliane Botelho. Literatura & Direito. Uma outra leitura do mundo das leis. Rio de Janeiro: 
Letra Capital Editora, 1998, p.21-22.  
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É didática a tríplice divisão da evolução do movimento Direito e Literatura, 

quanto à produção de artigos, pesquisas e abertura de centros de estudo, como apontam  

Trindade e Gubert, a partir da sugestão de Sansone: no primeiro período, tem-se uma 

produção esparsa de escritos tanto na Europa quanto nos EE.UU.; o segundo período, 

nas décadas de 40 e 50, com aprofundamento e difusão de pesquisas, destacando-se, 

ainda nessa fase, o renascimento norte-americano dos estudos afins na década de 70; 

enfim, no terceiro período, dá-se o “enraizamento epistemológico do estudo do Direito 

e Literatura no interior dos departamentos universitários e dos centros de pesquisas, a 

partir da década de 80”. 3  

No que se pode ver como linha precursora do movimento “Law and Literature”, 

na Europa,  a partir da Alemanha, em 1931 e 1936,  são publicados os ensaios de Hans 

Ferh, “Das Recht in der Dichtung” e “Die Dichtun im Recht”,  nos quais se afirma a 

inserção cultural do direito e o pendor crítico da literatura, apontada, por isso mesmo,  

como veículo de crítica às instituições jurídicas e fonte de conhecimento jurídico. Já em 

1982, essa conexão interdisciplinar é definitivamente reconhecida com a publicação 

anual da revista “Themenheft”, devotada ao tema. Na produção interdisciplinar do “di-

reito e literatura” tedesca, avulta, ainda, o nome de Peter Härbele, que publica um famo-

so artigo-catálogo das obras que tratam do Recht und Literatura, além de constante refe-

rência à poesia e literatura em seus estudos, que apontam a “cultura” como paradigma 

de sua interpretação constitucional, como di-lo o professor da Universidade de Colônia 

Urbano Carveli, no prefácio do livro de Häberle, “Os problemas da verdade no Estado 

Constitucional” (2008: 23), que traz como fonte os “clássicos” europeus”, amplamente 

pesquisados e citados na íntegra, como Shakespeare, Goethe, Schiller, Theodor Storm, 

obra em que se encontra, “no cerne  de sua proclamação, o teor de uma teoria constitu-

cional como ciência da cultura”. 

  

                                                 
3 Trindade, André Karam; Gubert, Roberta Magalhães. Direito & Literatura: aproximações e perspectivas 
para se pensar o direito. In: Trindade, André Karam et al. (orgs.). Direito e Literatura: reflexões teóricas. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, 11-66. 
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1. 2. Ressonância  do Direito e Literatura no Brasil. 

 

 

Tais estudos repercutiriam também no Brasil. Alguns nomes são precursores na 

divulgação e pesquisa da nova disciplina, sendo mencionável Eliane Botelho Junqueira, 

com seu “Literatura & Direito: uma outra leitura do mundo das leis”, publicado em 

1998, com destaque para as leituras que faz das menções jurídicas que sobressaem da 

obra de escritores como José Lins do Rego, Machado de Assis e Lima Barreto.   

Vem à  tona que Nilo Batista,  no prefácio do livro de Junqueira, registra o pio-

neirismo de Flávio Moreira da Costa, que teve publicada em 1995 sua coletânea “Crime 

à brasileira”, sendo também lembrada Márcia Cavendish Wanderley, que em 1996 pu-

blicou “A voz embargada”, esmiuçando a condição de inferioridade jurídica da mulher 

na ficção de Machado de Assis e José de Alencar. Outro nome que se credencia é o de 

Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, com sua dissertação, “Direito & Literatura – ana-

tomia de um desencanto: desilusão jurídica em Monteiro Lobato”, defendida junto ao 

CPGD/PUC/SP” e publicada em 2002, na qual se aborda, com profusão documental, a 

desilusão jurídica em Monteiro Lobato.  Também com forte presença e busca de um 

pensamento inovador, menciona-se Germano Schwartz, por seu recente “A Constitui-

ção, a Literatura e o Direito” (2006: 80), no qual o discurso constitucional é analisado 

“sob o viés da do sistema artístico (literatura), fonte de superação  da estagnação da 

dogmática constitucional”.  

Também promissor, o projeto “Direito & Literatura: do fato à ficção”, empre-

endido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica (IHJ) em Porto Alegre,  sob a coordena-

ção do professor Dr. Dino Del Pino. Na PUC/MG, o professor Marcelo Campos Gallupo 

dirige linha de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Direito. A professora Vera 

Karam de Chueiri vem desenvolvendo interessantes pesquisas,  quer na graduação, quer 

na Pós-Graduação em Direito da UFPR, conforme se lê na “apresentação”, reverenciada 

pelos organizadores da obra coletiva, “Direito e Literatura: reflexões teóricas”, organi-

zada por André Karan Trindade, Roberta Magalhães Gubert, e Alfredo Copetti Neto, 

publicada em 2008. Enfim, estas as são as linhas informativas que introduzem a estampa 

acadêmica do estudo do direito e literatura, como ora se esboça. 
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1.3.  Prolegômenos do “Direito e Literatura”: a interdisciplinaridade 

 

 

Tendo evoluído da abordagem do direito, dispersa nas obras literárias, para uma 

disciplina autônoma, é natural se perquira pela conceitualística do “Direito e Literatura”, 

de como se apresenta objetivamente - equivale dizer, o que pretende ser, o que produz e 

como se expressa. Para tanto, desde já, é imprescindível realçar o papel da  interdisci-

plinaridade,  que fomenta não só os estudos dessa disciplina, mas também outras cone-

xões científico-humanísticas, dado mais que a  interdisciplinaridade é corrente no estuá-

rio da literatura – o que se mostrará, mesmo que brevemente.  

A interdisciplinaridade articula uma perspectiva que transcende ao tecnicismo da 

dogmática do direito e propicia se busquem, no entrecruzamento da teoria do direito e 

da literatura (agora enfeixada numa única disciplina, retenha-se), o confronto e o transe 

conceituais, na elaboração de  uma  visão inovadora, cultural e artística, do direito; é 

como se a interdisciplinaridade desse as mãos  ao direito e à literatura e as convidasse a 

fazerem um passeio (que ambas aceitaram) e lhes  mostrasse, aos olhos desconfiados do 

direito e aos olhos aguçados da literatura, novas paragens...  

Essa imagem do passeio da ciência do direito com a especulação literária prefi-

gura uma reflexão especulativa do direito, revolvendo-lhe as entranhas conceituais e 

práticas, como certa desconstrução, sem rigidez metódica.   A esse sentido, de especular 

com o discurso dogmático e com a práxis jurídica, a que remete a exortação de Derrida 

pela interdisciplinaridade, pela articulação da literatura com a filosofia e o direito, na 

célebre conferência,  que o filósofo argelino pronunciou na Cardozo Law Eschool  

(EUA,1988),  dirigida aos Estudos Jurídicos Críticos – CSL,  sob o título “Do direito à 

justiça”, na qual atestava a fecundidade dos eventos da desconstrução (sobremodo, de 

suas tarefas inerdisciplinares): 

 
Julgo que os desenvolvimentos dos Critical Legal Studies ou dos trabalhos 
como os de Stanley (..) e outros, que se situam na articulação entre a literatu-
ra, a filosofia, o direito e os problemas político-institucionais, são hoje em di-
a, do ponta de vista de certa desconstrução, dos mais fecundos e dos mais ne-
cessários (DERRIDA: 2007, 14.). 

 

Tal convite, derridiano, a “uma desconstrução, de estilo mais diretamente filosó-

fico, ou motivada pela teoria literária” (2007: 15) ecoou. Arrisca-se dizer que tal apelo 
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multidisciplinar emanava da nova epistemologia que, a partir de Bachelard, Popper, 

Kuhn,  abrira perspectivas, menos rígidas e mais produtivas, para a ciência de um modo 

geral, com uma nítida particularidade, quanto às ciências da área humana: a variabilida-

de de métodos e das escolas epistemológicas,  na aguda observação de Inês Lacerda 

Araújo (2004: p.203):  “Quanto às ciências da área humana, social, comunicacional, a 

variabilidade de métodos e das escolas epistemológicas tem alimentado uma discussão 

saudável para a maioria dessas ciências”.  Aí também paira a retórica programática da 

gaia ciência de Nietzsche, que Derrida, Roty e outros assimilam:  

 
E quanto longe estamos ainda de ver juntar-se ao pensamento científico as 
faculdades artísticas e a sabedoria prática da vida, de ver formar-se um sis-
tema orgânico superior em relação ao qual o sábio, o médico, o artista e o le-
gislador, tais como agora os conhecemos aparecessem como pobres velharias 
(NIETZSCHE: 2005; 113.Grifos nossos). 

 

Ora, a literatura é uma tentativa de articular todos os conhecimentos e saberes 

com a vida prática. Tem sido um repositório de fermentação cultural, justamente pela 

sua liberdade metódica e seu acentuado experimentalismo, pelo que expande sua discur-

sividade a vários ramos de conhecimento, à elaboração dos discursos reivindicativos, 

utópicos,   alusivos,  inconclusos, abertos a dissolvências conceituais e à distopia – pu-

jança que é incentivada pela interdisciplinaridade, na síntese da professora Inês Lacerda 

Araújo (2004: 203):  

 
A pragmática consolida-se nas novas perspectivas abertas pela interdisicipli-
naridade, multidisciplinaridade, pelo experimentalismo que leva a propor i-
deias, hipóteses, tentativas de compreensão que não estão subjugadas a ne-
nhum tipo de comensuração ou reducionismo. (2004: p. 203) 

 

Aqui, a análise translúcida de Michel Haar (2000: 88) emoldura o que se vem 

ressaltando da literatura: “A criação artística é o eco deste combate originário, em que 

se disputa a partilha entre o que está descoberto, acessível, e o que está velado, encober-

to”. Visível, portanto,  o papel crítico e antecipador da arte, em preparação do que virá 

em todos os campos de atuação humana. Já se configura a expressão carrancuda de uma 

ciência rígida em vista dos termos, transtornantes, para seus métodos e parâmetros: é  a 

resistência das especializações científicas tradicionais, infensas  à  aglutinação de pers-

pectivas cognitivas e metodológicas diversas, quais as que a interdisciplinaridade, a 

transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade patrocinam.  
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Evidente que a aglutinação de saberes e de perspectivas, tão convulsionante à 

tradição epistemológica, demandou novo paradigma, que redimensionasse a possibili-

dade de tratar da complexidade que desafia o conhecimento,  na constatação de  Edgar 

Morin,  ao flagrar a imprestabilidade das visões, aristotélica e cartesiana, excludentes 

que seriam da complexidade que entorna os objetos e que, numa visão clássica, informa 

o conceito do cosmos harmonioso. Essa constatação moriniana, que sugere uma revisão 

e crítica epistemológica, ao mesmo tempo concebe um programa pedagógico de religa-

ção dos saberes, teve intensa repercussão na moldagem do pensamento sistêmico e em 

sua abertura aos  conceitos de complexidade, organização, multiplicidade e diversidade,  

informadores do pensamento sistêmico e  tão caros à pragmática da novel disciplina 

“Direito e Literatura”. As palavras de Morin soam como Estatuto das perspectivas de 

abordagens que a interdisciplinaridade propicia,  para as quais a literatura é campo fértil 

(e por que não o seria, também, o “Direito e Literatura”?):  

 
O modelo aristotélico (forma/substância) e o modelo cartesiano (objetos sim-
plificáveis e decomponíveis) não constituem princípios de inteligibilidade do 
sistema.  Precisamos de um conceito sistêmico que exprima ao mesmo tempo 
unidade, multiplicidade, totalidade, diversidade, organização e complexidade 
(MORIN; pp.156/157. Grifou-se). 

 

 

Morin então proporá, na aplicação epistemológica do novo paradigma da com-

plexidade, sua graduação conceitualística, no comum empreendimento das novas tenta-

tivas e hipóteses, mútuas e conjuntas,  de compreensão do homem, do meio ambiente, 

da sociedade e de sua interpretação:  

 
“A interdisciplinaridade pode significar também troca e cooperação (entre as 
disciplinas); a multidisciplinaridade constitui uma associação de disciplinas, 
por conta de um projeto ou de um objeto que lhes seja comum (...) no que 
concerne à transdisciplinaridade, trata-se freqüentemente de esquemas cog-
nitivos que podem atravessar as disciplinas às vezes com tal virulência, que 
as deixam em transe. De fato, são os complexos de inter-multi-trans-
disciplinaridade que realizaram e desempenharam um fecundo papel na his-
tória das ciências” ( MORIN: 2006; 115. Destacou-se).    

 

 

Aqui já refulge o olhar filosófico. Embora não se trate de declarada adesão ao 

projeto epistemológico de Morin, o filósofo americano Richard Rorty assume explícito 

apoio ao entrecruzamento interdisciplinar e se mostra favorável a um futuro dialógico 
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para as ciências, as artes e a filosofia, chegando mesmo a propor uma “retórica cultural 

e das humanidades, mais kuhniana”, menos metódica - no que é  enfático e convincente:  

 
Ela (a retórica cultural) mencionaria mais os empreendimentos concretos par-
ticulares – paradigmas - e menos o “método”. Haveria menos conversa sobre 
rigor e mais sobre originalidade. A imagem do grande cientista não seria a de 
alguém que apreendeu algo corretamente, mas de alguém que fez algo de no-
vo. A nova retórica esboçaria mais do vocabulário da poesia romântica e da 
política socialista e menos da metafísica grega, da moralidade religiosa ou do 
cientificismo iluminista (RORTY: 1997; 67). 

 

 

Abordar-se-á adiante a “retórica cultural” rortyana, sua originalidade em pers-

pectivas, o novo vocabulário que se enraíza no discurso, em oposição ao cientificismo: 

estes elementos dão o tom da nova retórica literário-interpretativa do direito (essa é 

uma das teses que afloram desse estudo breve, embora sem a extensão e o fôlego argu-

mentativo que a presente dissertação não comporta. 

 Prosseguindo nesse elogio à interdisciplinaridade, retenha-se que a variabilidade 

metódica (amparada pela guinada hermenêutica e a sub-sequente virada lingüística)  

propiciou surgissem as novas interpretações da realidade sócio-cultural, a  partir da dé-

cada de 60, nos EUA e alhures, engendrando-se diferentes abordagens das ciências da 

área humana, entre as quais, o direito, tão próximo aos influxos e movimentos sócio-

culturais.  Tal ebulição estimularia a quebra de paradigmas, resultando, segundo Morri-

son (2006: passim) numa “humanização” da teoria do direito,  a partir de conexões elo-

qüentes, como, por exemplo, os discursos inovadores, não só do Estudos Jurídicos Críti-

cos - CLS, mas também dos movimentos, “Direito e Literatura”,  “Direito e Economia” 

e “Feminismo Radical”.  

Enfocadamente, os CLS adotaram uma plataforma de transformações, “ao rom-

per com o modo tradicional de escrever e interpretar a cultura jurídica. Di-lo Morrison:  

 
  
Os autores CLS subvertem as imagens confortáveis da ausência de valores 
científicos e da objetividade do positivismo e retomam as formas literárias; a 
preocupação com a retórica, a identificação do direito como texto aberto, e, 
portanto, aberto aos mesmos tipos da tática que os críticos literários usam pa-
ra analisar as obras do “romancistas” (2006: 547. Grifo do autor). 
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Como se vê, na produção do CLS, em seu ideário, é nítida  a influência da retó-

rica, da crítica literária e das formas literárias, como método e novas perspectivas de 

reenergização do direito.  No mesmo sentido, o sonoro testemunho kheithiano: 

 
Nessa trilha, encaminhou-se à literatura na tematização, pelo direito, de sen-
timentos, emoções,  identidade pessoal, tragédia; afinal,  a literatura dizia 
muito sobre a vida, pois nela se revelam as  sensibilidades, emoções e valores 
humanos, com os quais se ocupa, prioritariamente (KEITH: 2000, p. 144). 

 
 

Tanto isso é já curial na teoria do direito mais prevalente, que Häberle compôs 

uma teoria constitucional-cultural, recorrendo aos clássicos da literatura universal, como 

Goethe, Schiller, e Shakespeare, cujos versos sobre a “verdade” concorrem para a elabo-

ração de uma teoria da verdade no Estado constitucional, visivelmente interdisciplinar, 

nas palavras do festejado autor: 

 
Todos tomam parte neste trabalho: muitos cientistas (no que “contempora-
neidade”, “interesse” e cientificidade estão em relação entre si),  por exemplo 
a historiografia, os artistas, especialmente os escritores e, por fim, todos os 
cidadãos e grupos (HÄBERLE: 2008: 96-97. Grifos do autor). 

 

 Aí, pode-se inferir,  já opera a vertente “direito como literatura”, exatamente 

enquanto a literatura contribui para a teoria jurídica, em junção e cooperação interdisci-

plinar – do que se cuidará adiante. 

De outra forma, e mais abrangente, a literatura critica o direito tal como o flagra, 

em sua práxis, seus institutos e atores,  pondo-os em transe conceitual, isto é, agitando-

os internamente, despindo-os da ritualística forense, confrontando-os o opinião dos que 

sofrem sua força,  levando-os não ao desvario, nem à derrisão, mas à derivação, à espe-

culação vulgar (no sentido de usual, do povo)  como é  próprio da informalidade literá-

ria; afinal,  di-lo Aguiar, “ é na vida corrente, vulgar, e, consequentemente, na lingua-

gem corrente, vulgar, em que esta se desenrola, que o direito e o discurso jurídico en-

contram as suas raízes” (2001: 18).  Sim: o direito tem sua origem num determinado 

meio social e sobre ele se exerce, a questão é saber como esse meio o digere, de que 

ponto de vista é  concebido e praticado: a literatura e a historiografia ajudam nesta in-

vestigação, claramente. 

Ouse-se o complemento: a disciplina do “Direito e Literatura” traz raízes da vida 

corrente e vulgar (e portanto do caldeirão cultural) para nutrir o discurso sobre o direi-

to, abrindo fissuras na redoma  da teoria jurídica tradicional. 
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Segue-se que, na ambientação informal da literatura, publicaram-se as primeiras 

manifestações de uma nova abordagem do direito, ainda que difusas, sob enfoque da 

interdisciplinaridade. Repercutia a produção literária sobre o universo do direito, em 

nova ótica.  De passagem, Morrison cita Boyd como um dos mentores dessa propulsão à 

interdisciplinaridade, sob o viés cultural e lingüístico, que revestem o direito – o que não 

poderia escapar a um jusfilósofo inovador que James Boyd White o foi, exemplarmente: 

 
O direito é, na verdade, um método de crítica cultural e transformação cultu-
ral, assim como também representa preservação cultural (...) O direito é mul-
tívoco em sua estrutura, sempre convidando a novas e contrastantes narrati-
vas e linguagens. (MORRISON: 2006; 615). 

 

Em cômputo, eis demonstrado o papel estimulador da interdisciplinaridade na 

concepção não só da disciplina “Direito e Literatura”, como de outras conexões de co-

nhecimentos e saberes (História e Arte; Arte e Ciência; Direito e Sociologia), antes iso-

lados numa  redoma epistemológica que felizmente se vem dilacerando... 
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1.4 A literatura como fonte da interdisciplinaridade. 

 

 

Indague-se agora pela fonte, pela origem, pelo embrião da interdisciplinaridade, 

e já salta aos olhos o papel da literatura, como o lugar de germinação das primeiras inte-

rações disciplinares, primeiras explorações da interdisciplinaridade: a literatura era o 

espaço em que se permitia o entrecruzamento de conhecimento e de saberes, como se 

fora o alvorecer da interdisciplinaridade e de sua delineação.  Daí, para melhor compre-

ensão do significado epistemológico das práticas interdisciplinares, comprima-se, (sinte-

ticamente, em redução) uma exposição de como a literatura fez-se fonte, matriz, de no-

vos diálogos que entrecruzam conhecimento, de novas reflexões sobre temas e objetos 

de várias disciplinas em perspectivas diversas, no que já se revelava a experimentação 

da metódica eclética da interdisciplinaridade.  

Por esse ângulo, avaliadas as descrições fáticas e as elaborações críticas que a li-

teratura comporta, ei-la (a literatura) propulsionando inovações discursivas no âmbito 

das ciências humanas, convulsionadas pela permeação literária – o que estimularia não 

só a conjunção de saberes (o que é próprio da interdisciplinaridade), como também, ínsi-

ta a seus enunciados, a encenação indireta de um embate epistemológico,  que, forçando 

as paredes da cientificidade rígida,  abriria fissuras no edifício da especialização cientí-

fica. 

Vislumbre-se que a ruptura das fronteiras disciplinares, esboçada desde os anos 

de 1960, propiciou uma variedade de interlocução entre as ciências da área humanística, 

o que, por conseguinte, ensejaria as práticas interdisciplinares, cuja origem e precursores 

manifestavam-se também na literatura - o que agudamente observa Perlof:  

 
Com o rompimento das fronteiras disciplinares que caracterizou a última dé-

cada, uma mudança está começando a acontecer, tal mudança – gostaria de 

ressaltar - os poetas, romancistas, dramaturgos e artistas já tinham antecipado 

há um bom tempo  (2008: 35).  

 

Assim procederam, por exemplo, os criadores de novas visões de mundo, bas-

tando a referência à produção dos enciclopedistas, filósofos-literatos,  Diderot, Voltaire 

e Rousseau, entre outros, os quais em obras literárias (contos, romances, cartas e peças 
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teatrais) propagaram ideias políticas e filosóficas, quer quanto aos costumes, à educa-

ção, à modelação do Estado e difusão dos direitos humanos. Assim, a literatura era fon-

te/veículo para o movimento revolucionário e mesmo para a legislação revolucionária: o 

escrever leis tornara-se um gênero literário – o monográfico (do grego nomographia: 

“ação de escrever leis”),  como registra Ost, enfatizando o caráter fervoroso e coletivo 

da proposição de leis pelos literatos - isto é, de ideias que se plasmariam em leis a partir 

dos salões e círculos literários na República: 

 
Já em sua origem, a lei não é o produto de trabalhos especializados e técni-
cos, mas o fruto de uma fervorosa elaboração coletiva que parece ter atraves-
sado todo o século 18: fazia-se a lei nos salões, era escrita nesses inumeráveis 
círculos que, de Fénelon a Rousseau, passando por Mably e Diderot, forma-
vam uma verdadeira corrente literária: o gênero nomográfico (2005: 270).  
 

 

Repositório do que virá, do que se vislumbra, campo de  diálogos interdisciplina-

res (ou multidisciplinares), eis o que a literatura comporta, na síntese do teórico e ro-

mancista Ítalo Calvino: 

 
É a literatura – chegou a hora de dizer isso – o campo de energias que apóia e 
motiva esse encontro e confronto de pesquisas e operações entre disciplinas 
diferentes, ainda que aparentemente distantes ou estranhas. É a literatura co-
mo espaço de significados e de formas que valem não só para a literatura ( 
2009: 315). 

  

Na verdade, a literatura  se nutre da “abrangência cultural” multifacetada: as co-

nexões de redes comunicativas, que interligam ao mesmo tempo os veículos que se so-

mam na veiculação,  os fatos que se noticiam e as ideias que se propagam; a intertextua-

lidade, que multiplica os artefatos artístico-linguísticos; a globalização, que não é só 

econômica e que apaga as fronteiras culturais e espraia modismos, costumes, línguas, 

alquebrando as resistências étnicas e germinando o que poderia ser a conceituação de 

uma cidadania universal ( o que formula se indague pelo lugar dessa postulação e que 

poder a protegê-la...). Daí, o inescusável caráter de “confluência” da literatura: a ela 

confluem, em re-elaboração,  as mais variadas manifestações científicas e culturais, que 

a literatura aborda – fato que não terá escapado à  compreensão de Gadamer, para quem 

o texto jurídico e toda as ciências do espírito participam do modo de ser da literatura. 

Eis a integral transcrição do raciocínio de Gadamer:  
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Do modo de ser da literatura participa toda a tradição lingüística, não somen-
te os textos religiosos, jurídicos, econômicos, públicos e privados de toda 
classe, mas também os escritos em que se elaboram e interpretam cientifica-
mente esses textos transmitidos, e, por conseqüência, todo o conjunto das ci-
ências do espírito. (1999: 259-60). 
 
 

Pode-se acrescentar que toda a ciência natural, no que tem de descritivo, de me-

tafórico, participa do modo de ser da literatura. Gadamer, infere-se da citação,  compre-

ende o modo de ser da literatura (diga-se, de sua abertura dialógica) como algo que 

transcende à própria obra artística, cuja linguística “convém a toda investigação científi-

ca, na medida em que esta se encontra essencialmente vinculada ao caráter de ser da 

linguagem” (1999; 260), sem que se descure, é verdade, da tarefa central da hermenêuti-

ca, que é “defender o sentido do texto contra toda a imposição” (idem, ibidem, 417).  

Pontuando-se o caráter aberto desta investigação, em curso, relembre-se ser problemáti-

ca a defesa do sentido do texto, campo minado de incertezas, centro de discussão infin-

dável, bastando ouvir-se a retórica ditirâmbica de Nietzsche (2007: 120): “Todo texto 

permite inúmeras exegeses...: não há nenhuma exegese correta”. 

Ora, essa defesa do significado do texto contra qualquer imposição é o que a lite-

ratura sempre reivindicou, pois sempre esteve e continua aberta ao exercício de tolerân-

cia (daí, a afirmação anterior quanto à literatura ser o lugar primeiro da interdisciplina-

ridade, pelo seu caráter em nada impositivo e em muito de tolerante, no que a alteridade 

atua). Com efeito, somente quem desconheça as diversas abordagens sob os mais varia-

dos aspectos disciplinares, inclusive filosóficos,  que confluem nas reflexões literárias 

sobre o homem, a sociedade, as relações humanas e a pretensão de conhecimento, pode 

estranhar que a literatura (desde as epístolas, à crônica, desde a poesia, ao romance e ao 

teatro) comporta análises argutas e inovadoras que se antecipam às ciências.  Daqui, 

desse modo compósito de ser, decorre a reivindicação de primazia da literatura, quanto a 

inaugurar a exposição e o debate de idéias e fatos,  que só adiante irão constituir-se em 

objeto das ciências e da filosofia.  

Não se nega, nesse bojo, que a literatura produz documentação crítica, em vez 

de, apenas, a reprodução artificializada de fatos ou de testemunhos significativos (do 

que se encarregam as mídias e a História, por exemplo) -  mais que isso,  a literatura  faz 

uma complexa abordagem, por dentro dos fatos, das ideias e de como repercutem e im-

pactam no homem e no meio-social, em todas as épocas. Inegável, por exemplo, o que 

transborda das obras literárias de Homero, Sófocles e Eurípedes, para o conhecimento 

da antiguidade grega: do homem, da sociedade, da história, enfim, da civilização grego-
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clássica, fundadora da cultura ocidental. Aliás, as bases da educação grega, não se as-

sentavam em Platão, mas em Homero, havendo até quem identificasse uma tensa dispu-

ta entre a poesia  e a filosofia, tanto assim que  um enciumado Platão  “exilou” os poetas 

de sua República - em vão, como avalia Harold Bloom  

 
Todo Platão, como observou o crítico Longinus, está no incessante conflito 
do filósofo com Homero (a poesia), o qual é exilado de “A República”, mas 
em vão, pois Homero, e não Platão, continuou sendo o livro escolar dos gre-
gos.  (1995: 16.Grifou-se). 
 

 

Aliás, sobre esse confronto da filosofia com a poesia, como bem assinalou Rorty 

(2002: 27), a tradição filosófica relegava a metáfora poética à posição inferior, e o fazia, 

matreiramente, pois, afinal, se a reconhecesse como uma terceira  fonte de verdade (a-

lém da percepção e da inferência), “poria em risco”  a concepção da filosofia como  

processo que culmina na  “theoria”, na contemplação teorizada. 

Com outra visão geral das artes, e para acentuar  o caráter dialógico que recheia 

a literatura de significados e de antecipações (como nos registros de formação histórica 

de uma  comunidade, do seu código de convívio, seu direito e laços culturais)  é que se 

recorre à “pré-compreensão” gadameriana, que influencia os poetas:  

 
Poetas, românticos, historiadores e sociólogos se uniram aos políticos nacio-
nalistas ao observarem que – antes mesmo que os homens começassem a e-
xercitar seus cérebros para criar o melhor código de convívio que a razão po-
dia sugerir – eles já tinham uma história (coletiva) e costumes coletivamente 
seguidos.  (BAUMAN: 2001,193). 

 

  

Partindo da afirmação diltheyniana de que antes de toda objetividade científica o 

que se forma em cada um de nós é uma visão natural da vida sobre si mesma, a qual se 

expressa nos provérbios, sagas e nas grandes obras de arte, Gadamer conclui: 

 
Por isso a arte é um órgão especial da compreensão da vida, porque em seus 
“confins entre o saber e a ação” a vida se abre com uma profundidade que 
não é acessível nem à observação, nem à reflexão, nem à teoria. (1999: 359). 
 

 

Acrescente-se, por outro ângulo, que  enfatizar a conexão da literatura com o di-

reito, ou mesmo com a filosofia e com qualquer outra disciplina das ditas ciências hu-
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manas, culturais ou sociais,  é uma visão atual de um fenômeno antigo,  sendo bastante 

considerar-se o ensinamento, documentado, de Colli, para quem a filosofia, no seu em-

penho inicial de refletir sobre a vida, partindo do ânimo retórico, fundou-se em novo 

gênero literário: 

 
A filosofia surgiu de uma disposição retórica, associada a um treinamento 
dialético, de um estímulo agonístico incerto quanto ao rumo a se tomar, da 
primeira manifestação de uma ruptura interior no homem de pensamento (...) 
e finalmente de um talento artístico de alto nível que se liberta desviando-se 
tumultuoso e arrogante para a invenção de um novo gênero literário. (1996: 
96. Grifou-se). 

 

Assim, para Colli, a filosofia, de mãos dadas à retórica e à dialética, fundou-se  

como gênero literário, ganhando autonomia crítica e assumindo feição própria, sem 

contudo deixar de ser escrita inventiva, isto é, texto que se nutre da invenção (na litera-

tura, recriação da realidade, mimese; na retórica, a inventio é “a primeira parte da retó-

rica clássica que trata dos argumentos, tanto do ethos quanto do patos” (REBOUL: 

2004, 249). Convenha-se: há inegável carga étioco-dramática em toda formulação filo-

sófica. Tal invenção, no sentido literário e mesmo no retórico, é apropriada aos muitos 

filósofos-literatos, de refinada inventividade, como Platão, Isócrates, Erasmo de Roder-

dã, Thomas Morus, Hobbes, Hegel, Nietzsche, Sartre, e, mais recentemente, Derrida e 

Rorty. 

Eis, enfim, expostos os argumentos  que justificam seja a literatura  fonte da in-

terdisciplinaridade,  além de, um aporte de idéias e de método, para a investigação do 

fenômeno jurídico,  em contributo à nova perspectiva interpretativa do direito e de sua 

práxis.  
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CAP. II - A conceituação  do Direito e Literatura 

2.1 O pendor de crítica ao direito e novos temas  

 

 

De que e como se formou a disciplina “Direito e Literatura”?  Que raízes 

conceituais deram-lhe consistência, autonomia metodológica e terminológica?  O que 

caracteriza o seu discurso, antes mesmo do seu conteúdo e de sua metodologia? Ora, o 

pendor crítico, mais do que o descritivo, é o que primeiro animou as incursões da litera-

tura sobre o universo do direito (isto será demonstrado na seção que trata da corrente 

“direito na literatura”).  

Além da crítica, já se constata que a interdisciplinaridade, isto é, a junção de 

conhecimentos diferentes e de áreas afins, é um traço operativo irrecusável da nova dis-

ciplina, a par da especulação, da criação de visões ideais, da crítica ao que está posto 

como sendo o direito, também a desvelação do que subjaz ao fenômeno jurídico, para-

além do que a ciência tradicional do direito reteve – tudo isso confere autonomia meto-

dológica à disciplina, dando-lhe consistência teórica e terminologia própria.  Nisto de 

desvelação de significados intraduzíveis pela dogmática jurídica tradicional, aparecem, 

múltiplas, as direções de estudo a serem tomadas na abordagem do universo do direito, 

desvirtualizado, ante o influxo das especulações de toda ordem que movimentam a soci-

edade: multiplicidade, esta, tão apropriada  à literatura que monopoliza o discurso da 

nova disciplina, como se pusesse em prática a observação de Baudrillard: 

 
Estamos imersos num tipo de desvitalização das relações de forças e das rela-
ções sociais,em proveito de uma interface virtual e de um desempenho coleti-
vo difuso, no cruzamento de todos os fluxos especulativos, fluxo do emprego, 
fluxo dos capitais, fluxo da informação. (BAUDRILLARD: 2002; 28). 
 
 

Nesse fluxo especulativo, o direito gira. Também, o “Direito e Literatura”, 

sob o influxo do cruzamentos de todos os fluxos interpretativos e sociais (a literatura a 

tudo acompanha), lança um olhar com novo viés sobre o fenômeno jurídico, a partir dos 

temas que já foram catalogados na teoria geral do direito e outros inéditos, atendida a 

concepção espistemológica em que Aguillar aponta o vigoroso nível de abstração, 

“construída em substituição a uma pretensão explicativa universalista, típica da filosofia 

do direito” (1999:167). É como se o “Direito e Literatura” patrocinasse a inclusão na 
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teoria geral do direito do que se passa em volta do fenômeno jurídico, desde o assento 

sociológico, ao econômico, do psicológico ao cultural, do retórico ao estético. Em sínte-

se, a disciplina “Direito e Literatura” quer acessar a complexidade do que o direito sec-

ciona e reveste de jurídico, embora plural de sentidos e de perspectivas de interpretação 

(vasto campo a ser investigado). 

No amparo dessa visualização plúrima do direito, qual a professada pela no-

va disciplina, as palavras certeiras e estimulantes de Aguillar (1999: 155), quanto à co-

municação possível das diversas teorias  que coincidam em objetivos convergentes (ex-

pressão prenhe de interdisciplinaridade):  
 
 
“A tolerância de uma pluralidade de fins científicos visualizáveis determina 
uma pluralidade instrumental, uma multitude de métodos que correspondem à 
variedade dos propósitos”.  

 

 

Ora, a disciplina “Direito e Literatura” alcança esse engate, metódico e fina-

lístico,  de uma teoria geral, crítico-transformadora, do direito (Ouvidos acurados, Rorty 

abriria os braços acolhedores a tal postura...). 

Retome-se que a tematização esporádica do direito pela literatura (o direito co-

mo base empírica de sua observação) começou a engendrar, em seu conjunto e variabi-

lidade, um arsenal conceitualístico que, como ramos argumentativos, daria feição de um 

discurso identificável para a novel disciplina, e este discurso empresta-lhe consistência 

de expressão, como se pode inferir do que se tem analisado até aqui.   

Num primeiro instante, a abordagem ”literária” do mundo do direito,  que de 

modo oblíquo a literatura mostrava, era e permanece (na nova disciplina) diferente da 

abordagem do texto eminentemente jurídico: a norma,  a doutrina, a teoria jurídica tra-

dicional. Entenda-se: o texto literário veiculava ideias jurídicas, propunha e discutia 

“normas ideais”, desnudava a legislação, comentava a tramitação processual, suas de-

longas e os meandros... Contudo, tal abordagem, era diversa da primacialmente jurídica;   

não se mostrava como texto jurídico, prescritivo, dogmático, nem pedia tal recepção;  

era, na verdade, uma observação interdisciplinar do direito,  sob um viés estranho à 

cientificidade jurídica, embora partisse de sua terminologia, constituindo-se em uma 

nova retórica interpretativa do direito, em seu vasto e experimental afã literário, crítico-

propositivo,  a ser devidamente identificada, como se fará adiante. 
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Num segundo instante, essa produção da literatura, reavaliada,  podia tornar-se 

fornecedora de substratos conceituais ao direito, como no contributo à recepção jurídica 

(pelo fenômeno da positivação, quanto pela discussão doutrinária)  de temas eminente-

mente inter-multidisciplinares (quais os da violência, identidade pessoal, obscenidade, 

feminismo,  postos em voga pela ebulição dos Estudos Jurídicos Críticos – CSL e do  

Movimento Direito e Literatura – LLM). Por exemplo, e abreviadamente, apenas para 

mostrar como a literatura concorreu para a positivação em grau de criminalização e li-

mite aspectos e modulações da “liberdade de expressão”.  No que se refere à “obsceni-

dade”, tal como exposta em certas obra literárias de vastíssimo conteúdo,  tidas como 

atentatórias à “moral e bons costumes” – cuja graduação (do nível em que se suporta o 

atentado à moral e bons costumes) engendraria  a censura e  tipicidade criminal. Ve-

razmente,  foi copiosa a literatura erótica, com obras famosas, censuradas e proibidas,  

de autores célebres, encarcerados ou processados, como Sade,  Henry Miller,  D. H, 

Lawrence, Oscar Wilde,  John Cleland. Tais assuntos, proibidos ou não, de que a litera-

tura era antes repositório velado, ou ostensivo,  tornaram-se cada vez mais presentes na 

positivação e na argumentação jurídica. A problematização desses temas, eminente-

mente interdisciplinares, que seriam objeto de diversas ciências, como da psicanálise, da 

historiografia, da psicologia, da sexologia,  foi inaugurada no espaço aberto da literatu-

ra, como bem o inventariou Alexandrian, em sua obra abrangente, “História da literatu-

ra erótica” (1994:10):  

 
Até que ponto é permitido dizer tudo? E quando os autores ousaram dizer tu-
do, claramente ou abrigados pelo anonimato, fizeram revelações mais espan-
tosas sobre a natureza humana do que os que se restringiram a dizer o essen-
cial?  

 

As revelações espantosas da literatura agitaram o direito, concomitantemente às 

ciências do espírito. Cite-se, na adequação à temática jurídica,  Schwartz ( 2006: 18) que 

reconhece a antecipação da literatura em “inaugurar debates” com abordagens diversas, 

não só da cientificidade do direito, como de sua práxis, “calcada na superação do mode-

lo heteropoiético/positivista, na busca de novas formas de observação transdisciplina-

res”. Por louro,  invoque-se a corroboração de Posner (2007: 529),  quando pontua que  

temas como aborto, pena de morte, discriminação social, entre outros,  “não parecem 

submeter-se aos métodos convencionais de análise jurídica, e em torno das quais não se 

formou nenhum consenso ético ou político”.  O mesmo Posner, de passagem,  sustenta-
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ria a contribuição da literatura para a compreensão da força da retórica e de sua influên-

cia nas transformações jurídicas: as transformações jurídicas, mais  extensas e rápidas, 

não seriam conseqüência tanto de argumentos dirigidos ao intelecto; em vez disso, “re-

sultariam mais de impulsos retóricos (argumentação “quente” mais à emoção e à empa-

tia do que ao intelecto) que podem deflagrar uma “conversão” ou mudança gestáltica” ( 

POSNER: 2007; 529). Por tantas, não é exagero reconhecer à literatura a primazia de 

levantar dados, temas, conceitos ao direito, ao jurista, ao legislador, ao juiz, do mesmo 

modo que as fornece à psicologia, à historiografia, à antropologia, à ética, à filosofia, 

entre outras. 

Como se articula até aqui, a conexão direito e literatura, tornada disciplina, en-

gendra-se do leque inter-multidisciplinar do discurso literário e modela uma visão críti-

ca do direito e de sua práxis, com um viés ao mesmo tempo empírico e especulativo,  

descortinando nuances que refugiam ao direito enquanto ciência, fechada ao objetivismo 

dogmático-positivista. Desvelados os ideais especulativos, teóricos, experimentais, que 

convulsionaram o fenômeno jurídico,  é que foi possível sistematizar esse olhar oblíquo, 

essa construção crítico-teórica, do mundo do direito pela nova disciplina – como até 

aqui exposto. 

Ora,   tal análise e exposição do direito, sem a pretensão científica da especiali-

dade, é mais retórica e eminentemente interpretativa, pelo que há de incerteza em sua 

enunciação, pelo que há de meramente opinativo no apelo da postulação das partes à   

carga tensora de uma decisão, que encerra a lide e apazigua, ou transtorna os litigantes. 

Nesse compasso, “Direito e Literatura” exerce uma crítica construtiva do direito, à me-

dida que impulsiona uma abertura de sua teoria (do direito e de sua práxis); abertura a 

outros discursos que perturbam a pretensão de especificidade epistemológica da ciência 

jurídica, os quais encerram um convite à inovação.  Nesse ponto, o entendimento con-

vergente  de Trindade e Gubert:  

 
A aproximação dos campos jurídico e literário favorece ao direito assimilar a 
capacidade criadora, crítica e inovadora da literatura e, assim, superar as bar-
reiras colocadas pelo sentido comum teórico, bem como reconhecer a impor-
tância do caráter constitutivo da linguagem, destacando-se os paradigmas da 
intersubjetividade e intertextualidade.4 

 

                                                 
4  Texto que focaliza a diversidade teórico-temática da conexão, sob o título sugestivo de .”Direito e Literatu-
ra:aproximações e perspectivas para se repensar o direito”, in Direito & literatura: reflexões teóricas, Trindade, André 
Karam; Gubert, Roberta Magalhães  e al (orgs). Porto alegre: Livraria do Advogado, 2008: p.12 

 



 

 

33

 

Dá-se então algo como se o direito sofresse o crivo do discurso crítico-

idealizante da literatura?  Sim. Se tanto, em que aspecto o direito se assemelha à litera-

tura? Ora, o direito assemelha-se à literatura quando assimila a abertura funcional da-

quela, ao aceitar que outras perspectivas, que não apenas a jurídica, influam em sua dic-

ção, como em adotar parâmetros da literatura em sua auto-referencialidade, isto é, em 

sua feição de texto com implicações lingüístico-culturais, em sua construção hermenêu-

tica: de como o direito quer-se interpretar, de que modo, científico ou artisticamente 

(matéria para alentada investigação, que refoge ao presente estudo).  

Enfeixando: a ramificação temático-metódica aberta, em nada dogmática, que 

caracteriza as emanações do “Direito e Literatura”, fornece o embasamento para uma 

definição: que a disciplina “Direito e Literatura” engloba um conjunto de manifesta-

ções lítero-jurídicas que, em diálogo com a teoria tradicional do direito, abordam o uni-

verso jurídico, seus variados elementos teóricos e práticos,  avaliados criticamente, sob 

o viés da ética,  da lingüística e da estética, na produção de conceitos interpretativos do 

direito. Afinado com Weisberg,  que considera a literatura como fonte de conhecimento 

do direito, por elucidar dimensões intocadas pelos métodos pedagógico-jurídicos tradi-

cionais,  tais como, a construção de auto-referência do sistema jurídico, a forma de tra-

tamento dos juristas em relação aos “outros” e como os juristas estruturam suas argu-

mentações, Schwartz (2006: 49-50) entende ser possível retirar o fulcro legalista da ci-

ência do direito, “acoplando ao sistema jurídico o sistema da arte”. Nitidamente,  a mul-

tidisciplinaridade é aliada do “Direito e Literatura” e flagra sua originalidade teórico-

programática.  
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2.2 A sistematização teórica e as correntes embrionárias. 

 

 

Em seu berço doutrinário norte-americano, a sistematização teórica do Movimen-

to Direito e Literatura – LLM -  teve, de início, pelo menos duas correntes bem defini-

das: uma, a que  White adotou no artigo “Law and literature: No manifest”, publicado 

em 1988, no qual  expunha que a literatura não fornecia, diretamente, métodos ou técni-

cas ao direito, mas que ao menos possibilitava uma “leitura” dos planos éticos e lingüís-

ticos dos textos jurídicos (JUNQUEIRA:1998, 22-23). Era em si mesma uma espécie de 

estatuto conceitual e programático da disciplina. Ou seja, a nova disciplina (então vista 

apenas como literatura) continha, portanto, em sua expressão peculiar, uma forma de 

interpretação da tensão entre o direito, sua práxis e a ética, além de ensaiar uma crítica 

de sua linguagem, abrindo, assim, o campo vastíssimo à especulação teórica e o pers-

pectivismo (sem demérito às incursões, pois).  

A outra corrente embrionária do LLM, e a mais descritiva do fenômeno jurídico 

em seu aparato prático e ostensivo,  compunha-se das obras ficcionais que de alguma 

forma abordavam literariamente o universo do direito em ação, desde a movimentação 

do aparelho judiciário, ou seja, de como o direito atua e se concretiza instrumentalmente 

e sua consequente repercussão social. Essa perspectiva crítica do direito respondia à 

recuperação do  pensamento boydiano, cunhado no artigo  “O discurso invisível do di-

reito”, comentado por Aguiar e Silva (2001: 28), no qual se perquiria pelos entraves à 

compreensão do direito, em vista das “convenções, expectativas latentes, que comanda-

riam o modo como as palavras deveriam ser utilizadas, na comunidade”.  

Essa linha crítico-expositiva do direito em ação (quanto ao que subjaz ao discur-

so jurídico: a convenção, as expectativas latentes e sua linguisticidade) teria um precur-

sor incansável  em Wigmore, que, por volta de 1908,  ministraria o primeiro curso sobre 

“Direito e Literatura”, na University of Southern Califórnia. Wigmore catalogou extensa 

relação de obras que tratavam de julgamentos, métodos forenses e o exercício profissio-

nal dos advogados, juízes e oficiais de justiça, com variada pormenorização. 

Tais correntes, em que pese a diferença da ênfase temática (pois uma esboçava 

uma crítica geral, idealista, ao direito; a segunda já se debruçava sobre o direito em a-

ção), ambas teriam concorrido para  a formação de uma única corrente, a do “direito na 

literatura”, em que Schwartz (2006: 53-54) insere tópicos como: recriações literária de 



 

 

35

 

processos jurídicos (Mercador de Veneza de Shakeaspeare); o modo de ser  e o caráter 

dos juristas representados em diversos romances, de aventura, de detetive, ou histórico; 

o uso simbólico do direito, pela instituição, pela sociedade, em obras como “Um mundo 

feliz”, de  Huxley, 1984 de Orwel; o tratamento que o direito e os Estado dispensam às 

minorias ou grupos sociais oprimidos, como  mulheres, imigrantes raças, religião (um 

exemplo: “Estação Carndiru”, de Dráuzio Varela).   

Por sua vez, há outra forma de a literatura conectar-se ao direito: quando ela 

traslada artefatos para a criação de uma interpretação do direito, na travessia das fron-

teiras da teoria tradicional do direito,  fornecendo-lhe constructos semânticos e novas 

perspectivas de interpretação, os quais repercutem na composição de novas conceitua-

ções (lítero-jurídicas) do direito. É o que ocorre com a visão do direito como texto, de 

sua leitura como narrativa, e do uso de técnicas literárias na interpretação jurídica. Tal 

corrente denomina-se de “direito como literatura”, a ser devidamente exposta e analisa-

da adiante.  

Mais recente,  outra corrente ganhou nitidez em vista da crescente positivação 

das relações jurídicas formadas a partir da produção e circulação da literatura: é a cor-

rente denominada de “literatura no direito”, enfocada mais nos instrumentos da dogmá-

tica jurídica: no direito civil patrimonial (direitos do autor),   no que se envolvem os 

direitos de propriedade intelectual; no direito constitucional, o princípio da “liberdade 

de expressão”  e seus limites;  no direito penal, a tipificação criminal dos excessos rela-

tivos à liberdade de expressão: por outro lado, a circulação das obras, seus partícipes 

(autor e editor)  e seus  usos regulados (SCHWARTZ: 2006:61).  

Conquanto se abram diversas linhas de investigação no campo do “Direito e Li-

teratura”, as correntes principais são duas:  “Direito na literatura”, espécie de painel de 

obras literárias que refletem sobre o direito e suas práxis; “direito como literatura”, que 

articula nova leitura do direito, “feito por intermédio da lógica do sistema de arte, e não 

mais do sistema jurídico – completa Schwartz (2006: 58), passando o direito a ser visto 

como texto, narrativa, identificada a intertextualidade do discurso jurídico e trasladadas 

as técnicas interpretativas da teoria literária para a interpretação jurídica, renovando-a 

em perspectivas.  
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2.3 A corrente “direito na literatura”.   

 

   

 Conquanto se dispense maior atenção à corrente “direito como literatura”, é im-

portante que se exponha a corrente “direito na literatura”, definida como a parte da dis-

ciplina “Direito e Literatura”,a  qual expõe e analisa a inserção indireta do direito, de 

seus institutos, práxis e  operadores (advogados , juízes, auxiliares) como tema e perso-

nagens nas obras literárias, de relance,  secundariamente, subjacente ao enredo, às vezes  

até como tema principal, mas sem o enfrentamento conceitual corrente.  

Já se vislumbram as múltiplas facetas com que  a literatura, por seus grandes 

nomes, em obras de vulto ou menores, debruça-se,  olha, inquire e perquire  o  “mundo 

do direito”, quanto às normas e ritos, sua linguagem e seus protagonistas:  Como se 

mostra o direito? Quem o faz ? Quem levanta a espada da Justiça? Quem julga, quem é 

punido?  Como é vista a impunidade? Como o direito pode ser injusto?  Vastíssimas são 

as abordagens e discussões intermináveis... 

Percorrendo esse campo, a corrente “direito na literatura” detém-se, mais agu-

damente, no ideal de justiça, denunciando as ‘injustiças’; nas formalidades do processo 

judicial, revelando o caráter opressivo de sua ritualística; nos personagens do universo 

do direito (advogados, juízes, meirinhos), analisando a deformação de caráter que suas 

funções podem ensejar, entre outros temas que derivam do universo jurídico, de sua 

teoria e prática. 

  Para a literatura,  a noção de justiça transcende aos códigos e à práxis jurídica. 

Em sua recepção à dinâmica sócio-cultural, a literatura faz ecoarem as denúncias de 

injustiças e propaga reivindicações e idealismos. À objeção que se levantaria de que a 

literatura é algo irreal e que seu discurso sobre o direito não poderia ser levado a sério 

(embora improvável que a essa altura alguém ouse dizê-lo), surpreenderia ver que tam-

bém a justiça, que o direito persegue, pode ser vista como algo irreal, na perspicaz ob-

servação literária de Rosendorfer 5: 
 

                                                 
5 ROSENDORFER, Herbert. Sobre Justiça e Literatura.  In: Köhler, Peter; Schaefer, Thomas. O direito 
pelo avesso: uma antologia jurídica alternativa. Tradução de Gloria Paschoal de Camargo. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001, 335-345. 
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O mundo real está incrustado de comércio, sangue, guerra, lágrimas, de seri-
edade da vida, moral, porcentagens, noções de costume, política de mídia e 
outros horrores; só raramente, e cada vez mais raramente, brilha um raio de 
justiça. Provavelmente  a justiça não é de modo algum uma instituição do 
mundo real; ao que parece é uma utopia: e chegamos assim à literatura.  

 

 

Abrem-se as páginas das criações literárias que tratam do direito. Um escritor 

muito citado por teóricos e práticos do direito é Kafka, que atuou como meirinho na 

justiça, em cujos  romances “O Castelo” e “O Processo” há visões sobre o mundo do 

direito, mas não somente nestes, como no minúsculo “The porblem of our laws” (que 

entre nós foi traduzido como “A questão das leis”) , no qual, segundo Morrison, Kafka 

demonstra a busca da verdade do direito e mostra uma comunidade governada por uma 

nobreza dissimulada, que tem acesso exclusivo ao conhecimento do direito e de suas 

obrigações, atuando de forma a impedir que os outros grupos sociais conheçam  “a ver-

dade do direito”, nas palavras de Kafka: “Os nobres ficam acima da lei e parece ser este, 

exatamente, o motivo pelo qual o direito foi colocado exclusivamente em suas mãos “ ( 

apud, MORRISON: 2006; 619). Há, nítida, uma insinuação quanto ao monopólio da 

justiça e do direito por determinada classe dominante: menção literária que se coaduna 

às teses marxista, sociológica, do direito como instrumento de dominação classista. 

Ainda em Kafka,  recolhe-se a pequena parábola, “Diante da Lei”,  da coletânea 

de “Parábolas e Fragmentos” (1987; 41), a qual ab”orda a inacessibilidade à Justiça (aos 

juízes), sob forte guarda policial, intransponível: De sala para sala, existem guardas. 

Cada qual mais forte que outro.”  Os quais dificultam o atendimento ao cidadão comum 

(a inacessibilidade à Justiça, nem tanto ao Poder Judiciário),  impedindo-lhes o acesso à 

lei (ao curso da justiça). O cidadão é posto em longa (interminável) espera diante do 

tribunal: 

 
Diante das leis há um guarda, à porta. (...)  De sala para sala existem guardas, 
cada qual mais forte que o outro (...) Com essas dificuldades não contava o 
cidadão da província: a Lei deve ser acessível a qualquer um e em qualquer 
tempo, imaginava ele... mas  ao ver mais de perto o guarda, com o seu manto 
de peles e o nariz grande, a escura barba mongólica fina e comprida, chega à 
conclusão de que esperar é melhor até que lhe seja outorgada permissão para 
entrar. (Kafka: 1987; 41). 

 

Noutra leitura, surpreendente, em Satiricon, clássico da literatura satírico-

erótica, da antiguidade romana, do século I d. C. (levado às telas por  Federico Fellini 

em 1969), encontra-se uma ácida e atualíssima referência crítica ao processo judicial. 



 

 

38

 

Seu festejado autor é Petrônio,  poeta talentoso, contemporâneo de Nero, levado ao sui-

cídio por conspirar contra o Imperador. Satiricon é tida como a primeira novela escrita 

na Europa  Ocidental. Trata-se de uma narrativa arrebatada das aventuras sexuais de um 

trio de aventureiros,  Encólpio, seu amigo Ascilto e o garoto Gidão, na qual satirizam-se 

os costumes e a cultura da época.  Numa passagem forte, há uma visão (atualíssima) do 

direito, quando os personagens, Encólpio e Ascilto, tendo perdido um tesouro em suas 

andanças, reencontram-no na posse de outrem e então se indagam o que fariam. Ascilto 

então pergunta a Encólpio, o narrador: 

 
Que faremos? Como reivindicar o que é nosso? 
- Nada de acordos – respondi. – A justiça deve decidir: se esse homem não 
quiser devolver de bom grado o que não lhe pertence, faremos com que lhe 
seja seqüestrado.  
Ascilto não era da mesma opinião: 
- O caminho da justiça não é muito seguro – disse-me. – Quem nos conhece 
aqui? Quem testemunharia por nós? Mas já que podemos, com alguns tos-
tões, recobrar nosso tesouro, para que embarcar num processo arriscado?  
Onde o ouro é todo-poderoso, de que servem as leis? 
Se não tem dinheiro, o pobre perde seus direitos.  
Até mesmo Têmis (a deusa da justiça) se vende e, em seu tribunal, 
A balança pende conforme o vil metal. (PETRONIO: 1981; 25. Itálicos origi-
nais). 

 

 

Com este e outros exemplos vistos, assenta-se que as diversas modalidades lite-

rárias (a poesia, o teatro, a prosa)  não são apenas “invenção” de uma mente em deva-

neios (conquanto não se desconheçam obras essencialmente oníricas, expressão de exal-

tações e reverberações de estados psíquicos, de que trata, sintomaticamente, a literatura 

médico-psiquiátrica). Mesmo nos devaneios seriam pincelados traços da realidade do 

mundo, a partir da tradição lingüística, dos usos da linguagem (os jogos de linguagem 

que a quase tudo expressam. Quase tudo, pois há o  inefável.). Poder-se-ia falar da lite-

ratura como  “tradução” do mundo, na “tradição” da linguagem – pelo que não é estra-

nha, à literatura,  a “complexidade cultural” (em que se aloja o direito) e toda a carga de 

diversidade e tensões da alteridade, às quais a literatura procura ‘compreender’, ao mo-

do de Gadamer.  

Assim, é que o direito transita nas páginas literárias, desde sempre, e de muitas 

maneiras. Inolvidável, um exemplo clássico do “direito na literatura”,  vindo da antigui-

dade grega: na tragédia “Antígona” (escrita no século V a. C., por Sófocles), a par de 

disputas familiares pelo Poder e de conflitos decorrentes do amor familiar, contrapõem-
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se o direito natural e o direito positivo, antagonizado pelo dever cívico: Antígona deve 

escolher entre “sepultar” o irmão, Polinice (obrigação/dever familiar, visto como direito 

natural, de há muito emanado dos deuses), morto em combate contra a facção que to-

mou o poder em Tebas (e pela qual tombara um outro seu irmão, que será sepultado 

com honras oficiais) ou “deixá-lo insepulto”, como o determina um casuístico decreto, 

aprovado pelo Senado, e executado pelo seu tio, Creonte,  sob pena de morte (direito 

positivo, casuístico).  

Com rara acuidade e síntese, o professor de direito em Queen Mary and Westfi-

eld College (Universidade de Londres), Waine Morrison, expõe não só  as diversas lei-

turas que “Antígona” tem inspirado ao longo dos séculos, inclusive por filósofos como 

Hegel e Nietzsche, ao mesmo tempo que detecta-lhe (em Antígona) a repercussão inter-

disciplinar, ou mesmo multidisciplinar, desse texto clássico, a ponto de considerá-lo, 

pertinazmente, como “texto inicial da filosofia do direito”:  

 
A peça tem exigido uma interpretação filosófica constante, ‘e serve de início 
à filosofia do direito’, uma vez que a tarefa da filosofia é fornecer uma dire-
trincho racional para a vida prática, permitir que nos relacionemos com nos-
sas instituições e interpretar e criticar nossas práticas (2006: 31). 

 

 

Outros textos clássicos, impregnados da cultura do seu tempo, documentam a-

bordagens literárias do direito. Por exemplo, a “Utopia”, publicada em 1516, por Tho-

mas More, com teor nitidamente crítico do momento deplorável da Inglaterra, sob o 

mando belicoso de Henrique VIII,  “com camponeses expulsos para as cidades, bandos 

de ladrões à solta, ‘uma justiça cega e cruel’, a realeza ávida de riquezas e sempre pron-

ta para a guerra.”6  

Numa perspectiva idealística, More critica o direito então vigente, se bem que o 

fizesse, de passagem, sem  elaboração de  argumentações jusfilosóficas pontuais, se não 

que apenas aludindo a uma ordem jurídica ideal, utópica, diferente da então vigente.  Eis 

um trecho da “Utopia”, no qual se critica  a profusão de leis e seus meandros interpreta-

tivos noutros países, ao mesmo tempo que se enaltece o caráter educativo e a clareza das 

leis utopianas:  

 
                                                 
 
6 É uma breve  introdução à leitura do clássico, situando-o, historicamente. HADOUR, G. Marc. Thomas 
More ou la sage folie, Seghers, 1971, in: Dicionário de obras filosóficas . Denis Huisman (org.). Tradução 
Catilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 562-563. 



 

 

40

 

Seria bem difícil praticar semelhante justiça em outros países, enterrados num 
montão de leis, tão embrulhadas e tão equívocas (...) As leis são promulga-
das, dizem os utopianos, com a única finalidade de que cada qual seja adver-
tido de seus direitos e deveres. Ora, as sutilezas de vossos comentários são 
acessíveis a pouca gente e esclarecem apenas um punhado de sábios; ao pas-
so que uma lei claramente formulada, cujo sentido não é equívoco e se apre-
senta naturalmente ao espírito, está ao alcance de todos (MORE: 1972; 274). 
 

 

Transparece no texto utópico de More a preocupação com os abusos da interpre-

tação da lei, em vista das sutilezas dos comentários   e interpretações  que escapam ao 

entendimento do povo - enfim, através da literatura,  a Renascença já lidava com a pre-

mência da hermenêutica jurídica e desconfiava de seus resultados.  

Contemporâneo de More, Erasmo de Rotterdam, no “Elogio da Loucura”, obra 

lítero-filosófica inovadora,  com impagável verve : “Tudo o que fazem os homens está 

cheio de loucura. São loucos tratando com loucos!”.  

Erasmo ironiza as práticas advocatícias, na voz da “Loucura Personificada”:   

 
Pretendem os advogados levar a palma sobre todos os eruditos e fazem um 
grande conceito da sua arte. Ora, para vos ser franca, a sua profissão é, em úl-
tima análise, um verdadeiro trabalho de Sísifo. ‘Com efeito, eles fazem uma 
porção de leis que não chegam a conclusão nenhuma. Que são o digesto, as 
pandectas, o código?  Um amontoado de comentários, de glosas, de citações. 
Com toda essa mixórdia, fazem crer ao vulgo que, de todas as ciências, a sua 
é a que requer o mais sublime e laborioso engenho’. E, como sempre se acha 
mais belo o que é mais difícil, resulta que os tolos têm em alto conceito essa 
ciência.”7  

 

 

Também com a irreverência do estilo literário, carnavalesco, Rabelais debocha 

dos comentadores do direito, segundo o entendimento do personagem Pantagruel:  

 
Assim veio (Pantagruel) a Burges, onde estudou durante muito tempo e apro-
veitou muito na faculdade de Direito. E diz algumas vezes que os livros de 
Direito lhe pareciam uma bela túnica de ouro triunfal e maravilhosamente 
preciosa, que fosse bordada com merda,  pois, dizia ele, no mundo não há li-
vros tão belos, tão ornados, tão elegantes, como são os textos das Pandectas; 
mas o seu bordado, quer dizer, as glosas de Acúrcio, são sujas, tão infames e 
mala-cheirosas, que não passam de sujeira e vilania. (RABELAIS: 1991; 292. 
Grifou-se). 

 
 
 

                                                 
 
7  A crítica é devastadora, não só aos costumes vigentes, como à educação e instituições: a Igreja, a filosofia e os príncipes. ROT-
TERDAM, Erasmo. Elogio da Loucura. Tradução e notas de Paulo M. Oliveira.1ª ed.. São Paulo: Abril Cultural S. A., 1972  (Série 
Os pensadores, X), 98-99. 
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Esta, em linhas gerais, uma pequena mostra da licença crítica com que a literatu-
ra universal trata o universo do direito,  na catalogação da corrente “direito na literatu-
ra”.  
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                      2.4 O direito na literatura brasileira. 

 

 

Descortine-se, também,  a paisagem literária brasileira, para as manifestações da 

corrente  “direito na literatura”,  essa forma de ficcionalizar o direito, interpretando-o,  

flagrando a maneira como o  universo do direito e sua práxis influenciam o homem e a 

sociedade. Tais registros literários são vastos,  destacando-se, na literatura brasileira, 

entre vários outros,  os romances “Vidas secas” e “Memória do cárcere”, este, como 

documentada análise do arbítrio e da violência cotidiana sob o Estado Novo, sendo im-

portante a produção literária de José Lins do Rego nesse veio:  

 
Nada melhor do que as obras de José Lins do Rego para fomentar uma dis-
cussão sobre a pluralidade do  sistema de ordens jurídicas existentes no Brasil 
sobre a coexistência do direito do Estado e o direito dos “coronéis” ou dos 
“cangaceiros. (JUNQUEIRA: 1998; 28) 

 
 

Mencione-se, ainda,  o afã crítico de Monteiro Lobato. É  reveladora a disserta-

ção “Direito & Literatura – anatomia de um desencanto: desilusão jurídica em Montei-

ro Lobato”, de Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy,  defendida junto ao 

CPGD/PUC/SP, na qual se expôs a mordacidade do irrequieto literato, que denunciou  a 

vida dos juízes interioranos,  fustigando a judicatura da província:  

 
Ser juiz - a vida inteira juiz! Isso achata a alma. Passar a vida inteira lidando 
com tiquinhas, a engolir escrivães, a almoçar meirinhos, a jantar autos, a de-
fecar sentenças... Isso vai te embolorar a alma e o fígado. (apud, Godoy: 
2002; 152-153).  

 

Ressalte-se que sempre  foram satirizados a corrupção e os maus costumes 

político-jurídicos no Brasil e em Portugal.  “A Arte de Furtar” (possivelmente publicada 

em  1743 e atribuída ao padre jesuíta Manoel da Costa) realçava em prosa barroca  a 

vasta corrupção na corte portuguesa. Uma de suas ementas é  contundente e paradoxal:  

“Como os maiores ladrões são os que têm por ofício livrar-nos de outros ladrões”. Esta 

ementa inspirou o grande escritor Lima Barreto, na concepção do seu opúsculo “Os 

Bruzundangas” (publicado em 1923, reeditado pela Martins Fontes em 2009), no qual 

descreve a imaginária “República dos Estados Unidos da Bruzundanga”, que possuiria 
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“os males piores, maiores e mais completos” do que os do Brasil. O intuito, por trás da 

sátira, era escancarar as abusivas e contraditórias práticas republicanas de então. 

A própria formação político-jurídica da República é  mordazmente descrita no 
relato da Constituinte e do texto da Constituição, como Lima Barreto (2009;  67) extrava-
sa, contundente: 

 
Quando se reuniu a Constituinte da República da Bruzundanga, houve no pa-
ís uma grande esperança.  O país, tinha, até aí, sido governado por uma lei 
básica que datava de cerca de um século e todo os jovens jugavam-na avelen-
tada e já caduca (...)  Os outros doutores achavam a Constituição monárquica 
absolutamente tola, porque, desde que ela fora promulgada, havia surgido um 
certo jurista alemão ou aparecido um  novo remédio para erisipelas.  

 
 

O autor das “notas”, como as intitula o narrador das “Bruzundangas”,  ridiculari-

za com os banquetes pantagruélicos, de estrondo,  que entraram na ordem do dia da 

Constituinte. Faz pouco de sua composição, de duvidosa representatividade,  ao focali-

zar a grande dúvida que assaltava a todos os constituintes:  

 
Quase todos, porém, consideravam com toda a convicção, com todo a acen-
dramento, com um recolhimento religioso: 
- Qual a Constituição que devemos imitar? (Barreto: 2009; 68. Grifou-se). 
 

 
São hilárias, e persistem como práticas constantemente disfarçadas em nossa le-

gislação casuística, “as disposições originais (da Constituição) que são referidas por 

Barreto: “a exigência principal para ser ministro era a de que o candidato não entendesse 

nada da Pasta que ia gerir”;  “os deputados não deviam ter opinião alguma, senão aque-

las dos governadores das províncias que os elegiam” (2009: 70). 

 Ainda vigeria entre as práticas do judiciário e dos nossos políticos um jogo do 

faz-de-conta, isto é, uma norma constitucional  não seria aplicável quando colidisse com 

os interesses da “situação (os governistas) ou dos membros do Parlamento. A sátira bar-

retiana fez-se implacavelmente prenunciadora do futuro da nossa desvirtuada República: 

 
 Havia artigos muito bons, como por exemplo o que determinava a não acu-
mulação de cargos remunerados (...) mas logo surgiu um deputado prudente 
que estabeleceu o seguinte artigo nas disposições gerais: “Toda vez que um 
artigo desta constituição ferir os interesses de parentes de pessoas da “situa-
ção” ou de membros dela, fica subtendido que ele não tem aplicação no ca-
so.” 
Com esse artigo a Lei Suprema do Bruzundanga tomou uma elasticidade ex-
traordinária (...) Se algum recalcitrante, à vista de qualquer violação da Cons-
tituição, apelava para a justiça, logo a Corte Suprema indagava se feria inte-
resse de parentes da situação e decidia conforme o famoso artigo. (2009: 70). 
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Ora, como se vislumbra, a corrente  “direito na literatura” fornece visões do 

mundo do direito, sem a pretensão de cientificidade, embora com interpretações agudas 

do dia a dia e da forma de como o fenômeno jurídico se mostra e é social e culturalmen-

te recepcionado. Considere-se, em fecho,  a acuidade crítica dos literatos brasileiros, 

como no caso de Bernardo Guimarães, que se  antecipou à crítica da cientificidade do 

direito, em vista de sua positivação volátil: 

 
Aquilo nem é ciência; é uma coisa toda convencional, uma coisa arranjada 
segundo o capricho de quem a inventou! No direito tudo admite sofismas; tu-
do se pode inverter; tudo está sujeito a mil e um alvarás e a duas mil refor-
mas! E, demais, que diabo de vantagem oferece o tal direito? A magistratura? 
Deus me defenda!  A advocacia? Mas eu detesto os advogados!”  (apud, Jun-
queira, p.50; O Coruja, 84-5). 
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2.5 A corrente “Direito como Literatura” 

 

 

Entroniza-se, agora,  a corrente direito como literatura, que comporta particula-

ridades e perspectivas mais criativas em relação à ciência jurídica, fornecendo conceitos 

originais à teoria interpretativa do direito e detectando artefatos (o que se faz com arte) 

comuns à literatura e ao direito, como os são o texto (do que dá conta a teoria comunica-

cional de Robles: o direito como texto aberto); a narrativa, a literariedade, a proposta 

do romance em cadeia, um artifício literário, que faz uma analogia entre a decisão judi-

cial e a escrita coletiva de um romance; além destes, os elementos da teoria literária da 

interpretação, os quais Dworkin traslada para a composição de sua hipótese estética – 

temas que serão devidamente abordados. 

Colaciona-se a primeira afirmação que agasalha o direito, como literatura, em 

seu modo de ser:  o professor belga François Ost, em sua recente obra “O tempo do di-

reito” (2005: 97), identifica o direito, como literatura de segundo grau, a partir da ana-

logia genettiana com o “palimpsesto”,  um pergaminho do qual foi raspada a primeira 

inscrição para se escrever uma outra, que não a oculta totalmente, de sorte que podemos 

ler nele, por transparência, o antigo sobre o novo.  Prevalente, o raciocínio ostiano em 

sua límpida expressão: 

 
E o palimpseto torna-se um modelo de literatura de segundo grau: aquela que 
reúne obras derivadas de outras anteriores por transformação ou imitação. 
Ora será o caso da presença de um texto “em” um outro, através da citação, 
de referência ou de compilação (citações doutrinais, referências aos prece-
dentes...); em direito, a doutrina é um gigantesco meta-texto enxertado na ju-
risprudência e na legislação; enfim, e em quase todos os casos, o texto jurí-
dico derivará de um texto precedente, pela via de transformação, de imitação 
ou de individualização (OST: 2005: 97. Destacou-se). 
 
   

Daí,  a conclusão ostiana, ainda apoiada em Genette,  de que o direito teria evi-

dente característica textual derivada, fragmentária, a intertextualidade, numa escritura 

indefinida: 
 
Objeto de uma ruminação argumentativa permanente, o texto jurídico é in-
cessantemente revisado, apropriado,  re-apropriado, desviado, redescoberto, 
reduzido, expandido, transposto por gerações de autores. Sempre diferente, e 
contudo, sempre parelho, poderíamos compará-lo a um palimpsesto (OST: 
2005:97). 
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É notável, por outro ângulo, também analógico, com Schwartz (2005:.58), a 

perspectiva da literariedade do direito, deduzida da catalogação dos atos jurídicos (a 

partir da tradição positivista do direito), os quais, via de regra, são reduzidos a termo, 

transformam-se em textos, em narrativa acerca de um fato, que interessa ao sistema 

jurídico de forma bastante peculiar, ou seja, em sua contextura sócio-cultural, na dinâ-

mica de sua presenciação. Nesse entorno, Schwartz é categórico: “Como aponta Binder, 

o literário deve enxergar-se como intrínseco ao Direito, enquanto o Direito, necessaria-

mente, encera a construção de personagens, personalidades, sensibilidade, mitos e tradi-

ções que compõem o mundo social” ( 2006: 58). Assim é que o direito processual pode 

ser entendido como um universo de histórias narradas pelas partes (litigantes)  que bus-

cam o convencimento de um terceiro (o leitor), que é  o juiz. Escorado em Gewirtz,  

Schwartz (2006: 60) aponta a finalidade de se descreverem fatos no direito: é a busca de 

persuadir a um oficial público (o juiz) quanto à veracidade da história contada,  “para 

que o caso seja ganho e, assim, invocar a favor do vencedor, a força coercitiva do Esta-

do.”  Em suma,  a história que o processo conta, encadeada pela narrativa e sua lineari-

dade, incluindo a personificação dos que atuam no direito,  são componentes da tradi-

ção literária e de certa forma comuns à textura do direito. Aduza-se que o processo pode 

ser lido como o interminável romance das disputas jurídicas, de todos os matizes: pri-

vados e públicos. 

De outra parte, mas ainda na estreita colaboração interdisciplinar que põe em  

predominância o modo de ser da literatura em junção com o direito (e esta é uma varia-

ção conceitual da corrente “direito como literatura”.  Para López Bonfil,  o professor 

Peter Häberle,  ao estruturar a teoria da constituição como ciência da cultura, incorporou 

a literatura e a poesia “como elementos centrais na compreensão dos textos constitucio-

nais e como fatores que contribuem para a integração e estabilidade das comunidades 

políticas”. 8 Não seria exagerado dizer que em Härbele, e seu texto com integrais cita-

ções literárias, é uma das vozes que soam no discurso polifônico do “Direito e Literatu-

ra”.  

  

                                                 
8 Apresentação extraída do texto de “Poesia e direito constitucional: uma conversa”, Ponto de vista, n. 17, 
Barcelona, p. 7-29, com o qual se introduz a entrevista de Peter Härberle. Bofill, López  Héctor. Poesia e 
direito consticuional, in: Valadés, Diego.(org.). Conversas acadêmicas com Peter Härberle. Tradução do 
espanhol por Carlos dos Santos Almeida. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva e IDP, 2009, pp. 184-197. 
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2.6 O direito como texto aberto 

 

 

Cinzele-se que, a partir  do fenômeno da hipertextualização,  tudo é texto e se 

torna textual. Como diz Barthes ( 2004; 114), os gregos, atribuíam sentidos múltiplos 

(polissemia) a todos os fenômenos naturais e humanos: os bosques, as florestas, os rios, 

as nuvens - tudo era dotado de sentido.  Na mitologia grega,  Hermes, filho de Zeus,  é o 

mensageiro dos deuses, é quem transmite o conteúdo da mensagem (que só ele conhece 

e que só a ele foi revelada) dos deuses. Hermes era também o padroeiro das viagens das 

almas ao mundo inferior (incursões textuais?). Bierlein (2003: 98) registra, citando 

Yung,  a fama de “embusteiro” atribuída ao deus Hermes: daí a incerteza quanto ao con-

teúdo que ele diz ser o da “revelação” que os deuses lhe fizeram, suscitando-se, aqui, o 

limite (incerteza, imprecisão) de toda interpretação:  

 
Hermes é o “embusteiro” em um papel diferente como mensageiro (dos deu-
ses), (recordemo-nos de que os mensageiros às vezes enganam, criam “enre-
do”, artifícios, artimanhas...), um deus da encruzilhada, e finalmente o condu-
tor  das almas que vêm e vão para o mundo inferior.     

 

 

Aliás, vem do mitológico  Hermes, e de sua transmissão dos mistérios revelados, 

a denominação de “corpus hermeticum” (corpo hermético) à coleção de textos, datados 

dos três primeiros séculos antes de Cristo, composto por fragmentos de magia, religião e 

tangencialmente filosofia (BLACKBURN, 1997: 181).  

O confinamento do texto requer uma leitura que traga à tona, que esmiúce o la-

tente, que torne compreensíveis os múltiplos significados em gestação e ao mesmo tem-

po produza novas metáforas, como o exemplifica Derrida, referindo-se a frases metafó-

ricas de filósofos, carregadas portanto de retórica,  em “Gramatologia” (2004: 19/20): 

:  
 
DESCARTES: “Lendo o grande livro do mundo...”  
(...) CLEANTO, em nome da religião natural, nos Diálogos , de HUME: “Es-
te livro, que a natureza é, não contém algum discurso ou raciocínio inteligí-
vel, mas sim um grande e inexplicável enigma.”  
(...) JARPERS: “O mundo é o manuscrito de um outro,  inacessível a uma lei-
tura universal e que somente a existência decifra.  
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Aqui, a observação nietzschiana é pertinente: “É sobre tropos e não sobre racio-

cínios inconscientes que repousam nossas percepções sensíveis” (2007:59). Da mesma 

forma,  o direito, ao atuar na compreensão dos múltiplos significados das relações pri-

vadas e públicas, que se jurisdicionam, mas que antes disso seriam de outra ordem (fa-

miliar, patrimonial, societária, etc.),  pode ser visto como um método de crítica,  de 

transformação e aperfeiçoamento dessas mesmas relações, assim como de  preservação 

da cultura, que daí se forma; por isso White detectara o caráter multívoco da estrutura 

do direito, sempre convidando a novas metáforas, contrastantes narrativas e linguagens 

(MORRISON; 2006, 615). Na mesma linha, Blackburn (1997; 389) mostra que a cliva-

gem do texto (literário e jurídico) começa em sua composição mesma (do texto jurídico 

e literário), no que Waismann  chama de “textura aberta”: havendo em todo texto, um 

conjunto de possibilidades de significados. Retenha-se o direito e a literatura como tex-

tos abertos a múltiplas leituras. 

Também no direito, a noção de textualidade aberta ganhou sistematização (no 

sentido de certa ordenação conceitual)  na voz do professor  Gregório Robles, da Uni-

versidade de Palma de Majorca, o qual concebeu uma  teoria comunicacional do direito, 

escorada nas conceituações da semiótica (ciência dos signos) e da hermenêutica (ciência 

da compreensão). Para embasar sua ‘teoria comunicacional’, Robles erige o direito co-

mo sistema de comunicação, e, portanto, como texto:  

 
O direito é texto (...) Quando digo que o direito é texto, quero dizer que o di-
reito aparece ou se manifesta como texto, sua essência é ser texto, e sua exis-
tência real é idêntica à existência real de um texto (ROBLES: 2005; 19-21). 
 

 

Prossegue que “todo ordenamento jurídico é um texto verbalizado ou verbalizá-

vel, passível de tradução” (ROBLES: 2005;  28. Itálicos do autor).  Com isso de verba-

lizável e traduzível, haveria no texto jurídico a qualidade de ser aberto à complementari-

edade – o que indica que o texto do direito “não surge de uma só vez, mas vai sendo 

gerado e regenerado progressivamente, como mecanismo autopoiético que é” (RO-

BLES: 2005; 29).  

Tal textura do direito (o modo de expressar-se e de ser) não é a mesma de outros 

textos, como o literário, ou o histórico, os quais não criam instituições, conquanto sejam 

descritivos (a história) e narrativos (ambos, o literário e o histórico), sem contudo cons-
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truírem  realidades (ROBLES: 2005; 56), e esta construção de realidades (jurídicas)  é 

uma das particularidades essenciais do texto jurídico: 

 
O que distingue o texto jurídico de todos os demais (literário, histórico etc.) é 
o fato de que através dele se produzem as instituições, como o parlamento, a 
família, a sociedade anônima, o estado, o processo civil  (ROBLES: 2005;. 
54. Negritos nossos). 

 

O autor da teoria comunicacional ainda realça a imanência prescritiva do texto, 

sua função voltada para uma prática organizacional – o que implicaria, é claro,  em re-

gulação, prescrição, orientação e catalogação de ações presumidas na ampla tipologia 

jurídica, assim: 
O texto jurídico é um texto prescritivo. O que isto significa? Significa sobre-
tudo que o texto jurídico está dotado, como uma totalidade, de uma função 
pragmática determinada que o converte num conjunto de mensagens cujo 
sentido intrínseco é dirigir, orientar ou regular as ações humanas. Além disso 
o próprio texto cria as ações que podem ser qualificadas como jurídicas. 
(ROBLES: 2005; 29. Itálicos do autor). 

 

Em reforço à doutrina que desdenha das definições jurídicas pelo legislador, Ro-

bles é severamente irônico:  

 
Uma definição num texto legal não é uma definição, mas uma prescrição que 
determina, por exemplo, a maneira de compreender uma palavra no âmbito 
dos significados do ordenamento. (2005; 31)   

 

 

Tal peculiaridade, prescricional, do texto jurídico já  reclama uma certa leitura, 

sem que se descure, no entanto, que o direito na construção de sua linguagem embebera-

se de todas as linguagens do nosso mundo:  a científica, a técnica, a sociológica, a psico-

lógica  (SILVA: 2001, p.18), no que o fenômeno da hipertextualidade é atuante,  tal 

qual, na literatura. 

Mais cético quanto à abertura do texto, pois direcionado à possível manipulação 

da linguagem,  Lévi-Strauss (1996: 283)  via na escritura poder e exploração: “ela pare-

ce favorecer a exploração dos homens, antes de iluminá-los”. Aí já se adentra no mundo 

da interpretação dos textos, numa perspectiva de  criação de sentidos (com finalidades 

às vezes inconfessáveis ou mesmo ininteligíveis,  para além da elucidação textual – o 

que pode ocorrer indistintamente  com o texto jurídico, literário, filosófico. 
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2. 7 Da “narrativa” no direito. 

 

 

Seria equívoco pensar que a abordagem da corrente “direito como literatura” fi-

zesse  referência à produção jurídica (da  norma, da sentença ou das petições) como pe-

ças literárias – desmedido equívoco!  Figure-se o seguinte:  além do que a norma seja 

para a legislação e o que a sentença represente no processo e do mesmo modo as peti-

ções,  todos esses apetrechos do direito são acolhidos em sua essencialidade jurídica, 

embora participem do modo de ser do “direito como literatura”, com algo mais: como 

artefatos de narração do direito. Entenda-se: o enfoque literário redimensiona conceitu-

almente o artefato jurídico, a partir da perspectiva narrativa (eminentemente literária).   

Atente-se que à conceituação de “narração” adotada por  Ponzio, ao influxo da  

revolução bakhtiniana da linguagem, amarraria os tópicos essenciais da modelação ro-

manesca (tópicos que se farão presentes na concepção do romance em cadeia, a serem 

adiante expostos): a sequência discursiva,  uma linha de unificação e a coerência, tal 

como o quer Dworkin, igualmente em Ponzio: “A narração é uma seqüência discursiva 

que segue coerentemente um projeto, uma linha de unificação. Suas principais caracte-

rísticas resultam da unidade e  da coerência”. (2008: 236. Grifou-se).  O direito como 

unidade e coerência é sinônimo de “direito como integridade”, na elaboração dworkini-

ana.  

Pertine, ainda, considerar,  a concepção da totalidade da obra literária, de onde  

Ponzio extrai um ponto de vista, um itinerário e uma lógica que dão unidade e comple-

tude ao texto: 
 

A narração é um lugar onde se constrói a totalidade, isto é, o lugar de orga-
nizações que seguem um ponto de vista, um itinerário e uma lógica, que dão 
uma visão global, unitária e mais completa possível das coisas. (2008; 237. 
Grifou-se). 

 

Eis a teoria literária da narração, como Ponzio a expõe, antecipando o procedi-

mento narrativo, que também se aplica ao direito, registrado na ampla narrativa ordiná-

ria da vida, pelo simples fato  de que o direito é um discurso (texto)  que ecoa quotidia-

namente,  seja como frenagem aos impulsos anti-sociais, e já intermediário  entre as 

pessoas e instituições,  “como uma forma de contar uma história, de lhe fixar um senti-
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do, e deixar a vida seguir o seu curso” (WHITE, apud, Aguiar: 2001; 17). Ineludivel-

mente, direito é narrativa.   

A narratividade (o modo de ser da narrativa) é a maneira como se alinha uma  

história, fio a fio, como se enovela uma sucessão de fatos e interpretações; ou melhor, 

uma junção de atos e intentos que se encadeiam, é um encadeamento que dá sentido ao 

que está sendo narrado, ou seja, a narratividade é já uma construção do “enredo”.   As-

sim, é com a narratividade que se pode dizer que “as fronteiras entre o conceitual e o 

criativo começaram a se esfumar” (EAGLETON: 2005; 98). Rorty invejaria o efeito 

retórico e filosófico desta frase: forte metáfora;  retórica filosófica demolidora (Nietzs-

che abre os olhos e nos vê aranhas presas na teia), contra a “ordem e a certeza” do co-

nhecimento: o “esfumar” das fronteiras (epistemológicas) entre o conceitual e o criati-

vo... 

Bem, a narratividade põe ordem no modo de ver o mundo, é uma maneira de a-

brandar, tornar confortável e compreensível, a explosão de especulações na sociedade 

dissociada, especulações que Baudrillard (2002:28) entreviu  como “um tipo de desvita-

lização das relações de força e das relações sociais, em proveito de uma interface virtual 

e de um desempenho coletivo difuso, no cruzamento de todos os fluxos especulativos”.  

Semelhante é o diagnóstico do Professor de Teoria Cultural na Universidade de Man-

chester, que aponta o desalento gradual , dos anos 60 a 70, quando a própria realidade 

virava as costas à realidade:  

 
à  medida que a sociedade capitalista tornava-se cada vez mais dependente, 
em suas operações cotidianas, de mito e fantasia, riqueza ficcional, exotismo 
e hipérbole, retórica, realidade virtual e mera aparência (EAGLETON: 2005; 
100-101). 

 

 

O diagnóstico e o preceituário eagletoniano conduz à retórica, como se deduz de 

sua recomendação quanto à teoria cultural ter de começar a pensar (multidisciplinar-

mente)  de maneira mais ambiciosa – não para que possa entregar ao Ocidente sua legi-

timação, mas para que possa buscar compreender as grandes narrativas nas quais está 

agora enredada (Eagleton: 2005; p.108). Nessa linha de raciocínio programático e niti-

damente hermenêutico,  o direito é uma dessas “grandes narrativas” onde a retórica da 

persuasão e da justificação soam e ressoam... Entrementes, tal interpretação requer te-

nha-se  a acuidade de lê-lo, ao direito, de forma literária e cultural, no que atuam a in-
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terdisciplinaridade, aliás, a multidisciplinaridade; para tanto, já se vê,  a corrente “direito 

como literatura” é instrumental, como se infere. 
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CAP. III  - O romance em cadeia 

3.1 O cenário romanesco da decisão judicial 

 

Em que momento e como se acoplam à prática judiciária os elementos literários 

da “direito como literatura” na metodologia dworkiniana?  Não se olvide que em Dwor-

kin o desenvolvimento do direito só é compreendido por meio da narrativa, que é o fio 

de meada de sua argumentação,  que tece a interpretação construtiva. A narrativa é o 

realce operacional da argumentação, o suporte ordenador que corresponde à invenção 

pelo que houver de metafórico e à disposição pelo que transpareça de concatenação: 

invenção e disposição na concepção modelar do discurso na retórica clássica. Pronto: a 

narrativa como lugar da invenção e da concatenação, da ordem, da fiação argumentativa 

que vai encontrar a resposta, no enfrentamento dos chamados casos difíceis (hard ca-

ses), “quando os fatos e as normas aplicáveis parecem desafiar mais de uma solução, tal 

a textura aberta da norma,  inclusive  pela vagueza de suas expressões linguísticas, como 

bem situado por Hart “ (CÉSAR RODRIGUEZ, apud, Oliveira Júnior, 2002, p. 210).  

É curial constatar-se a ambiguidade ou mesmo obscuridade de uma determinada 

norma relacionada a um determinado contexto litigioso, na síntese  maccormickiana da 

lição de Hart: “Como as normas são apresentadas em linguagem, elas apresentam uma 

trama aberta e são vagas pelo menos no que diz respeito a certos contextos “(MacCor-

mick: 2006; 83). Aqui, no enfrentamento dos hard cases (que pululam e pulverizam o 

direito, tantas as indeterminações e quantas ambiguidades às vezes intencionais do legis-

lador) entrincheira-se a discórdia dworkiniana contra “a teoria do arbítrio judicial, com a 

qual estão engajados os positivistas como H. L. A. Hart” (MACCORMICK: 2006; 199). 

Coteje-se que, em “Levando os direitos a sério” (1977), ao esboçar o desafio dos casos 

difíceis, quando uma ação judicial específica pareceria não submeter-se a uma regra de 

direito clara e anterior, Dworkin (2002; 127) já se contrapunha à autorização que o posi-

tivismo jurídico fornecia ao juiz de usar o poder discricionário, “para decidir o caso de 

uma maneira ou de outra”. O Professor de Oxford  então problematiza o vácuo legislati-

vo e jurisprudencial dos casos difíceis e seu deslinde pelo juiz, conforme o arcabouço 

projetado no  “ID”:  

 
O que fariam os juízes na ausência de norma jurídica? (...) Devem preencher 
as lacunas com prudência, preservando ao máximo o espírito do ramo do di-
reito em questão? Ou devem fazê-lo democraticamente, tentando chegar ao 
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resultado que, segundo acreditam, represente a vontade do povo? Ou devem 
arriscar-se, tentando tornar o direito resultante tão justo e sábio quanto possí-
vel, em sua opinião?  Cada uma dessas atitudes muito diferentes tem seus 
partidários. (...) São as bandeiras  - desgastadas pelo uso – das cruzadas da 
ciência do direito  (2003; 12-3. Grifou-se). 

 

 

Com efeito, ao problematizar a decisão dos casos difíceis, Dworkin mira a di-

vergência teórica em que se entrincheiram o positivismo, o convencionalismo e o prag-

matismo jurídico. Tal problematização leva-o à concepção de que o direito não deve ser 

visto apenas como uma questão de fato posto -  isso importa em que Dworkin se debru-

ce mais na prática judiciária, como “lugar” de manutenção das instituições jurídicas e 

onde a prática argumentativa impera. Desse ângulo, está bem justificada a postura 

dworkiniana de enfatizar a decisão judicial em sua investida teórica “interna” do direito, 

mesmo sem desconhecer a importância, até maior, dos demais partícipes do drama jurí-

dico:  

 
 
Meu projeto também é limitado em outro sentido. Concentra-se na decisão 
judicial, nos juízes togados, mas esses não são os únicos protagonistas do 
drama jurídico nem mesmo os mais importantes. Um estudo mais completo 
da prática do direito levaria em consideração os legisladores, policiais, pro-
motores públicos, assistentes sociais, diretores de escola e vários outros tipos 
de autoridade, além de pessoas como banqueiros, administradores e dirigen-
tes sindicais, que não são considerados funcionários públicos, mas cujas deci-
sões também afetam os direitos jurídicos de seus concidadãos” (DWORKIN: 
2003: 15/6). 

 

Na compreensão desse apelo geral aos operadores do direito,  a tese do direito 

como integridade envolve toda a comunidade personificada, “como uma virtude da polí-

tica comum” (entenda-se: uma política assente em bases comuns impele ao direito como 

integridade), tal a exortação do epílogo do “ID”: 

 
pois devemos tentar conceber  nossa comunidade política como uma associa-
ção de princípios; devemos almejar isso porque, entre outras razões, essa 
concepção de comunidade oferece uma base bastante atraente para exigências 
de legitimação política em uma comunidade de pessoas livres e independen-
tes que divergem sobre moral política e sabedoria. (DWORKIN: 2003: 490). 
 

 

Calçando a mesma palmilha,  Sandra Martinho Rodrigues aporta que os juízes 

admitiriam fosse o direito estruturado por um conjunto de princípios sobre justiça, fair-

ness e due legal process; tais princípios se aplicariam aos novos casos apresentados, de 



 

 

55

 

modo que a situação de cada pessoa se ajustasse equitativamente em vista desses mes-

mos critérios: para tanto, os magistrados “devem também ter, em atenção a comunidade 

de princípios, os objetivos e estratégias políticas, que variam conforme as ocasiões” 

(RODRIGUES: 2005; 67)   

Na busca de uma teoria que enfeixe as competências do direito, ou seja, para que 

se destina e como se usa o direito, Dworkin (2003: 17-18-19) primeiro estabelece a cru-

cialidade da argumentação à prática jurídica. Essa argumentatividade pode ser estudada 

sob o ponto de vista “interno” e “externo”. No ponto de vista externo, o sociólogo ou do 

historiador tratam o argumento jurídico sob o prisma da época e das circunstâncias em 

que se desenvolvem. Sob o ponto de vista “interno”, seriam os operadores do direito 

(advogados, juízes, promotores, doutrinadores, etc.) que poriam em ação a reivindicação 

de significados possíveis e operantes do direito. Daí porque Dworkin  optaria pelo ponto 

de vista interno, na tentativa de apreender a natureza argumentativa da prática jurídica, a 

partir do labor jurisdicional, “porque o argumento jurídico nos processos judiciais é um 

bom paradigma para a exploração do aspecto central, proposicional, da prática jurídica”  

além do que  “ a   estrutura  do argumento judicial  é tipicamente mais explícita, e o ra-

ciocínio judicial exerce uma influência sobre outras formas de discurso legal  que não é 

totalmente recíproca” (2003:19).  Mesmo assim, e isto tem fundamental importância 

para o desenvolvimento deste trabalho, Dworkin advoga explicitamente a junção inter-

disciplinar das perspectivas dos pontos de vista interno externo, desafiando uma teoria 

social do direito, ainda inconclusa (até, pode-se dizer, negligenciada, tal a distância en-

tre os que adotam uma ou outra forma de estudar o direito):  

 
As duas perspectivas sobre o direito, a externa e a interna, são essenciais, e 
cada uma delas deve incorporar ou levar em conta a outra. O ponto de vista 
do participante inclui a do historiador (...)  Precisamos de uma teoria social 
do direito... e, enquanto esperamos, as teorias ficam cada vez mais programá-
ticas e menos substantivas, mais radicais e menos críticas na prática. (2003: 
18-19) 

 

Adianta-se que essas observações ‘inter-multisdisciplinares’,  material a ser re-

colhido numa teoria social do direito,  recheiam a teoria da interpretação jurídica dwor-

kiniana, afinal,  o uso de conceitos interpretativos por uma comunidade implica em que 

a  própria interpretação, o modo de como fazê-la,  seja um desses conceitos. É que a 

teoria da interpretação, na concepção dworkiniana, seria, já, uma interpretação da prá-

tica interpretativa comunitária, “uma interpretação da prática dominante de usar concei-
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tos interpretativos” (2003: 60),  portanto, uma hermenêutica.  Tal empreitada de signifi-

cação à prática jurídico-interpretativa, sobre as controvérsias da interpretação, de como 

fazê-la,  leva ao diálogo interdisciplinar com a literatura,  a filosofia e com os cientistas 

sociais: 

 
Receio que a discussão nos leve ‘muito além do direito’, ao domínio das con-
trovérsias sobre interpretação, das quais se têm ocupado sobretudo os críticos 
literários, os cientistas sociais e os filósofos” (DWORKIN: 2003; 60. Grifou-
se). 

 

Dessa forma, eis tracejadas as linhas gerais do cenário (hermenêutico) em que 

aparecerá a proposta do romance em cadeia, do juiz intérprete e romancista, cujo protó-

tipo famoso, o juiz Hercules, ganhará referências nas páginas seguintes. O cenário é o 

do instante do julgamento de qualquer caso difícil,  em que a  prática judiciária, inter-

pretativo-argumentativa, evidencia-se complexa, dividida entre o discricionarismo judi-

ciário (estimulado pelo positivismo jurídico, pelo pragmatismo jurídico)  e a interpreta-

ção construtiva dworkiniana,  que aponta ao direito como integridade, em que o juiz, 

em  vez de usar o poder discricionário, ou atender aos  imediatos interesses pragmáti-

cos, mais pressionada e organizadamente expostos,  buscará a argumentação principio-

lógica, desde o direito, à política e moral fundantes da comunidade, os quais assegurari-

am um roteiro para se encontrar a resposta certa. Tal prospecção, no âmbito principio-

lógico do direito, é uma empreitada estafante e hercúlea (Ufa!) para o juiz – o que adi-

ante a será narrado. 
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3. 2 A concepção do romance em cadeia. 

 

 

De onde vem a idéia do romance em cadeia, o que a caracteriza,  onde situá-la 

na teoria dworkiniana?   Para Bonorino (2003: 19-21),  a produção jusfilosófica de 

Dworkin poderia ser dividida em três etapas: a primeira etapa assenta marcada crítica ao 

positivismo jurídico representado por Hart, e ao utilitarismo político; na segunda etapa,  

tido como período de transição,  Dworkin esboça um teoria alternativa do direito, ainda 

não definida; culminando, na terceira etapa, na exposição  completa do seu clássico 

“Law’s Empire” (1986), já respingado de uma filosofia política igualitária do liberalismo, 

com  a elaboração de uma concepção interpretativa da teoria jurídica, na qual se inserem 

a interpretação construtiva, o direito como integridade e o “romance em cadeia”.  

Abram-se as páginas do romance em cadeia: O que vem a ser essa proposta no-

meadamente literária? Advém das práticas literárias o romance em cadeia, que  Dwor-

kin  explicita:  
 
 
Em tal projeto, um grupo de romancistas escreve um romance em série: cada 
romancista da cadeia interpreta os capítulos que recebeu para escrever um 
novo capítulo, que é então acrescentado pelo  romancista seguinte, e assim 
por diante. (2003: 276). 
 

 

Tal prática literária ainda hoje é repetida, como nas séries novelescas de televi-

são, escritas até por uma equipe de autores e levadas ao ar diariamente ou em curtos 

seriados. Evidentemente que o compromisso desses autores em cadeia é o de dar conti-

nuidade à trama, ao enredo,  que vem sendo desenvolvidos nos capítulos anteriores, pois 

não teria sentido se assim não fosse, ou seja, se cada capítulo tratasse de modo diverso e 

de outros assuntos, tramas, e personagens, que não dessem seqüência aos que já vinham 

sendo delineados.  Dworkin transporta essa prática literária para o labor judicial (embo-

ra artificialmente, pois na verdade o romance, a forma encadeada e coerente, está na 

“maneira” de interpretar o material que o juiz consulta para decidir), afirmando:  

 
Podemos encontrar uma comparação muito fértil, entre literatura e direito, ao 
criarmos um gênero literário artificial que podemos chamar de “romance em 
cadeia” (...) Em nosso exemplo, contudo, espera-se que os romancistas levem 
mais a sério suas responsabilidades de continuidade; devem criar em conjun-
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to, até onde for possível, um só romance unificado que seja da melhor quali-
dade possível. (2003: 275-276).   

  
 
O conceito literário de continuidade é valioso para o desenvolvimento do ro-

mance em cadeia e da própria interpretação construtiva dworkiniana, como se verá. Por 

enquanto basta atentar-se ao que Dworkin (2003: 276) sugere: “Cada um deve escrever 

seu capítulo de modo a criar da melhor maneira possível o romance em elaboração”.  

Bem digerido, o projeto dworkiniano, seu contexto operacional é sintetizado por 

Ost, que elenca  as linhas gerais do romance em cadeia,  apontando seu fio narrativo, 

sua incursão interpretativa com as dimensões que lhe são próprias na busca da decisão, 

que seja, ao mesmo tempo, contínua e coerente, com a moral política adotada pela co-

munidade:   

 
Para ilustrar essa dialética transtemporal, Dworkin desenvolve a mais céle-
bre metáfora do “romance em cadeia”. Interpretar um texto jurídico, explica 
ele, é uma atividade que se deixa comparar a essa forma de escrita muito par-
ticular, que consiste em compor uma intriga a várias mãos, cada autor pas-
sando a cópia ao seguinte, depois de ter redigido um episódio. Cada um terá 
por tarefa trazer uma pedra para o edifício e prosseguir a intriga como se ela 
procedesse de um único autor. Para isso, cada co-autor irá aplicar-se em des-
tacar um ponto de vista crível na progressão da história, a fim de dar-lhe uma 
seqüência verossimilhante. Privilegiará aquela que otimizar o sentido e a qua-
lidade geral do relato. Uma tal atividade não é nem totalmente livre, como 
poderia ser a escrita de um novo romance, nem totalmente coercitiva , como 
seria a tradução de um autor estrangeiro; ela se mostra simultaneamente livre 
e coagida, como a obra do próprio juiz. Um juiz que sabe, ele também, que 
volta a retomar a longa tradição da jurisprudência, aplicando-se, aqui tam-
bém, a extrair disso a melhor história – a melhor versão do ponto de vista do 
moral política da coletividade (OST: 2005; 93. Grifo autoral). 

 
 

Outro ponto a ser destacado na proposta do romance em cadeia é a sua originali-

dade. Ao condensar o labor judicial numa modelação literária, Dworkin trabalharia uma 

imagem original do direito, nos moldes da escrita de um romance em cadeia, que se vai 

desenvolvendo construtivamente, como explica a professora Joana Aguiar e Silva 

(2001: 88):  
à semelhança  do que sucederia com um autor comprometido com uma tal 
empreitada literária, também  ao juiz compete inserir-se numa cadeia de deci-
sões, convenções, práticas, que resultam da assunção de todo um patrimônio 
histórico e profissional que ao mesmo cabe continuar . 

 

Em seguida, somando-se à originalidade de sua imagem, junta-se a instrutiva 

síntese que Douzinas e Warrington fazem do romance em cadeia, dimensionando-lhe o 

caráter de histórico (eu diria, o seu apelo à  historicidade, ao que se extrai da história e 
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atua no presente como tradição): “A parábola do chain novel e a figura do juiz Hércules 

são apetrechos estéticos que ajudam Dworkin a contar-nos a história do direito (apud, 

Rodrigues; 2005;118).  Dworkin concordaria, pois essa é a estratégia ampla que orienta 

o juiz Hércules: “Ele é partidário do direito como integridade e, portanto, quer uma in-

terpretação do que fizeram os juízes, nos casos anteriores” (2003; 293).  

Procede que Dworkin lida com a historicidade do direito: a prática jurisdicional 

de dizer o direito não se exerceria arbitrariamente, por cada juiz, em cada caso, isolada e 

solitariamente; em vez disso, a jurisprudência (como a entendemos: um conjunto de 

decisões judiciais, os precedentes) é expressão da história das práticas jurídica, por um 

lado, e, do outro, identificam os múltiplos aspectos que dão sentido à relação sub judice 

no tempo; tais dados serão complementados pelo juiz com a identificação dos princípios 

político-morais que regem a comunidade de princípios. Deflui que o romance em cadeia 

seria um procedimento geral, para todo juiz e todas as lides, não apenas para os casos 

difíceis, conquanto aí se torne crucial: “Hércules não precisa de um método para os ca-

sos difíceis e outro para os fáceis. Seu método aplica-se igualmente bem a casos fáceis.” 

(DWORKIN: 2003; 423. Destacou-se).   

Em sua contextura o  chain novel acena à  teoria literária da interpretação,  que 

se exerce na análise da obra literária, fincada em particularidades transportáveis para a 

interpretação jurídica:  seja quando o juiz decide, escrevendo a sentença/capítulo que 

dará continuidade ao romance coletivo do direito; seja, ainda mais, no afã da interpreta-

ção jurídica construtiva, com que  enfeixa sua  tese maior, do direito como integridade.  

Advém então que o romance em cadeia é o espaço em que se “enredam” (usando uma 

expressão literária compatível) as tramas da interpretação construtiva,  articuladas, pá-

gina à página, na história jurídica que se narra: 

 
O direito como integridade (...)  pede ao juiz que se considere como um autor 
na cadeia do direito consuetudinário. Ele sabe que outros juízes decidiram ca-
sos que, apesar de não exatamente iguais ao seu, tratam de problemas afins. 
Deve considerar as decisões deles como parte de uma longa história que ele 
tem de interpretar  e continuar, de acordo com suas opiniões sobre o melhor 
andamento a ser dado à história em questão (DWORKIN: 2003; 286). 

 
 

 

Esse afã literário de escrever/decidir, a partir de uma interpretação do material 

escrito anteriormente (mas não de forma estagnada),  é o resultado de um confronto de 

interpretações várias, em vez  de sínteses mínimas (por isso, estafante, o que às vezes 

leva à sofreguidão): afinal, como criatura de linguagem, o escritor/juiz está sempre en-
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volvido “na guerra das ficções” (BARTHES, 2004: 43/44). Essa guerra sem trégua das 

ficções, que se confrontam a cada linha do romance, flagra a complexidade que envolve 

o projeto literário, dir-se-ia, analogamente,  a complexidade da decisão judicial.  

Nessa linha de tessitura, se os juízes-romancistas  estiverem de fato compenetra-

dos na leitura do texto que receberam como “narração” que de fato o é, farão  uma ava-

liação geral da obra em curso, recorrendo, analogamente, ao que Dworkin chama de 

hipótese estética: a interpretação de uma obra literária que tenta mostrar que maneira de 

ler um texto revela-o como melhor obra de arte (2005; 222); isto é, o juiz buscaria en-

contrar a interpretação que melhor desvelasse  a relação jurídica em questão, para só 

então escrever o novo capítulo/sentença, que daria continuidade (e não um novo come-

ço) à prática jurídica em questão. Para tanto, é inarredável aos juízes-romancistas adota-

rem:  

 
um ponto de vista sobre o romance que se vai formando aos poucos, com al-
guma teoria que lhe permita trabalhar elementos como personagens, trama, 
gênero, tema e objetivo, para decidir o que considerar como continuidade e 
não como um novo começo  (DWORKIN: 2003; 277). 

 

Com essas linhas gerais, a serem adiante esmiuçadas, é possível discordar da a-

firmação de Sandra Martinho Rodrigues (2005, cf. na Intr.) de que Dworkin ficaria ape-

nas no “enaltecimento”  da aproximação do direito com a literatura. Ao contrário:  

Dworkin concretiza tal conexão, efetiva-a de maneira original; confere, com o romance 

em cadeia,  um arcabouço literário e prescritivo à  atividade jurisdicional, configurando-

se em um exemplo  de originalidade  conceitual e vocabular da corrente  “direito como 

literatura”.    

Calha lembrar que em “Uma questão de princípio”(2005; 222), Dworkin intitula 

um capitulo como se flagrasse sua adesão à conexão direito e literatura: “De que manei-

ra o direito se assemelha à literatura”, onde realça a superioridade da teoria literária 

da interpretação, comparada à jurídica, salientando não só a variedade daquela (con-

quanto reconheça que nem tudo se aplicasse ao direito), como também a finalidade que 

permeia a interpretação literária, qual seja, a de “mostrar  que maneira de ler um texto, 

de interpretá-lo,  revela-o como melhor obra de arte”. Esse intento, de melhor interpretar 

a obra de arte, será transposto para a interpretação jurídica construtiva (criativa) por 

Dworkin, como hipótese estética: no caso do direito, a busca da melhor interpretação da 
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relação jurídica sub judice, extraídos os princípios, normas e precedentes que a desen-

volvem.  

Emergiram  as críticas de Pino e Ricoeur ao que deveria ser a coerência que 

Dworkin entroniza no procedimento do romance em cadeia: Para Pino, a coerência de-

veria ser encarada como um princípio argumentativo; Para Ricoeur, o uso da coerência 

seria mais feliz, se Dworkin a complementasse com uma teoria da argumentação (RO-

DRIGUES: 2005:138). Ocorre que Dworkin (2003; 264) antecipou-se às criticas quando 

conceituou  a “coerência estrita”, apenas fiel reprodução das decisões anteriores, e a 

“coerência principiológica,” mais ampla, que justificaria até o afastamento das decisões 

anteriores, “em busca de fidelidade aos princípios concebidos como mais fundamentais 

a esse sistema como um todo”. Desse modo, a coerência principiológica incentivaria o 

juiz a ser mais abrangente e imaginativo em sua busca de identificação dos princípios 

fundamentais (não só jurídicos, mas, igualmente, os morais e políticos) que regem a 

comunidade.   

Como interessante exemplo do que ele nomeia de coerência principiológica (de 

integridade), Dworkin menciona a evolução do tratamento jurídico dispensado aos ad-

vogados no direito britânico. Diferentemente dos demais profissionais, eram totalmente 

imunes à responsabilidade por danos causados por sua negligência. Todavia, a Câmara 

dos Lordes passou a rever essa isenção.  “Ao fazê-lo - conclui Dworkin – preferiu a in-

tegridade à coerência estrita. A integridade, porém, não estará satisfeita enquanto a i-

senção não for totalmente eliminada.” (2003:  264).  

Aliás, nesse aspecto de integridade, subsidiada pela coerência principiológica (é 

importante ter-se em mente isto),  Dworkin afirma que um juiz que adotasse a integri-

dade seria mais cauteloso do que um pragmático, “em outros casos, porém, suas deci-

sões parecerão mais radicais” (2003: 265. Grifou-se). 

Passado o tempo que a tudo acomoda,  Dworkin permanece fiel à modelação do 

direito como integridade. Em sua obra mais recente, “A virtude soberana: a teoria e 

prática da igualdade”,  em que aborda a teoria e prática da igualdade com matiz políti-

co,  conforme se depreende do seu procedimento para atualizar uma decisão quanto à  

proibição constitucional de regulação da liberdade de expressão,  Dworkin conceitua o 

que ele chama de interpretação profilática, numa variação apenas semântica de uma 

mesma modelação hermenêutica traçada no “ID”, no procedimento do romance em ca-

deia e na  interpretação construtiva. Confronte-se (com todo este cap. III): 
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Estamos tentando interpretar a constituição que temos e a história das práticas 
e da jurisprudência dela oriundas. Devemos então perguntar: Qual a concep-
ção de democracia oferece a melhor interpretação de nossa estrutura e prática 
constitucional ? (2005: 521. Grifou-se).  

 

Para se chegar à resposta, Dworkin, sem dizê-lo, roteiriza o afã interpretativo, 

tal como fizera no romance em cadeia: 

 
Precisamos examinar o que os tribunais americanos fizeram nesse caso, com-
parando com o histórico dos fatos a eles apresentados, para julgar qual das 
duas interpretações explica melhor o que fizeram (2005: 523). 

 
 
 Como se deduz, a marcha interpretativa “profilática” é a mesma do “ID”, do  

romance em cadeia, enfeixada na  interpretação construtiva, que comporta a tarefa de 

pré-concepção hermenêutica quanto à interpretação a ser feita, ou melhor, da interpre-

tação construtiva dworkiniana,  aparato, apetrecho, do direito como integridade. Confi-

ra-se: 
 
Os juízes que aceitam o ideal interpretativo da integridade decidem casos difíceis ten-
tando encontrar, em algum conjunto coerente de princípios sobre os direitos e deveres 
das pessoas, a melhor interpretação da estrutura política e da doutrina jurídica de sua 
comunidade ( DWORKIN: 2003; 305.). 

 
 
 

 Esta argumentação e citação são retomadas  no sub cap. “afã interpretativo do ju-
iz”, adiante.  
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3.3 O papel do juiz como autor e crítico.  

 

O romance em cadeia, como jogo literário artificial que une os juízes compro-

missados, encerra um projeto artificial, pois de fato inexistente. Não quer Dworkin que 

o juiz escreva uma sentença como se fora uma peça literária, na moldura ficcional: Não 

se trata disso,  pois o romance em cadeia é artifício que molda a atuação do juiz enquan-

to busca a resposta para a solução da lide, sem que tal atifício seja mencionado na deci-

são (embora a guie, idealmente).  

Ao aceitar que participa da escrita de um romance em cadeia, o juiz assume o 

duplo papel, de interpretar os capítulos anteriores (que decidiram e dão consistência 

temática à relação jurídica sub judice) e o de criar/escrever o seguinte, com material 

novo. Evidencia-se, nesse ponto, que a atuação do juiz é comparada à prática interpreta-

tiva do crítico literário com um plus: os críticos literários atuam, destrinçando “as várias 

dimensões de valor em uma peça ou um poema complexo”, enquanto que os juízes pro-

cederiam com um plus, em relação à prática apenas interpretativa dos críticos literários: 

é que os magistrados podem inovar no desenvolvimento do romance e efetivamente o 

fazem,  até radicalmente, com suas decisões (resguardadas a coerência, o sentido de 

unidade imprescindíveis ao romance em cadeia),  enquanto não o fariam os críticos lite-

rários,  que apenas destrinçam, interpretam, o que foi narrado pelo romancista, sem que 

possam acrescentar nenhuma cena, que lhes parecesse adequada. De modo que os juí-

zes, no seu afã jurisdicional, seriam “igualmente autores e críticos”( DWORKIN: 2003: 

275): críticos, ao interpretarem o direito sub judice; autores, ao decidirem/escreverem 

mais um sentença/capítulo para o romance em cadeia - nisto, o plus que alça o juiz para 

além do crítico literário.  Com efeito, espera-se que a produção  do capítulo/decisão não 

resulte num rebuscamento da intenção do autor-primeiro, nem na prevalência radical das  

próprias concepções de quem escreva o novo capítulo; afinal, o juiz- romancista teria 

abdicado do individualismo autoral em favor da seqüência da obra coletivamente escri-

ta: se não agisse desse modo,  relegaria a segundo plano a coerência narrativo-

interpretativa (BONORINO: 2003; 99), indispensável ao romance em cadeia.  Para que 

se mantivesse a coerência, narrativo-interpretativa, iniciada com as decisões anteriores, 

far-se-ia imprescindível a inibição da tentação de arbitrariedades criativas pelo roman-

cista da vez (ou seja, o juiz que sentencia: este teria de atuar observando o que vem sen-

do escrito/decidido, dando-lhe uma feição que seja adequada ao desenvolvimento coe-
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rente da trama; somente assim seria evitada a interferência dos valores apenas pessoais 

do juiz na escrita e no teor do novo capítulo (que a sua sentença encerra). Em suma, o 

esforço interpretativo, que o juiz-crítico-autor deve adotar, impõe-lhe uma amarra ope-

racional que o salva da ambivalência literária: a entrega à  tenaz interpretação constru-

tiva, coerente, justificadamente, na busca do direito como integridade - conclama-o 

Dworkin: 

 
O direito como integridade, então, exige que um juiz ponha à prova sua inter-
pretação de qualquer parte da vasta rede de estruturas e decisões políticas de 
sua comunidade, perguntado se ela (a decisão adotada) poderia fazer parte de 
uma teoria coerente que justificasse essa rede como um todo (2003: 294).   

 

Afivele-se: a adequação e coerência do material novo que se escreve (a jurispru-

dência em construção), o ajustamento de perspectivas e a avaliação geral da trama (da 

relação jurídica sub judice) são fundamentais para  encontrar os  níveis coerentes de 

sentido que justificarão a decisão/capítulo – é o que Dworkin (2003: 277) sintetiza: 

 
Cada romancista,  deve criar o melhor romance possível como se fosse obra 
de um único autor, e não como na verdade é o caso,  como produto de muitas 
mãos diferentes. Isso exige uma avaliação geral de sua parte, ou uma série de 
avaliações gerais à medida que ele escreve e reescreve... Se for um bom críti-
co,  seu modo de lidar com essas questões será complicado e multifacetado, 
pois o valor de um bom romance não pode ser apreendido a partir de uma ú-
nica perspectiva. Vai encontrar níveis e correntes de sentido, em vez de um 
único e exaustivo tema.  
 
 

 
Eis subjacente ao romance em cadeia a idéia de que os juízes não devem criar di-

reitos, “mas (que) descubram os direitos que sempre existiram, ainda que frequentemen-

te de modo implícito” (GÜUTHER: 2004; 410), considerando que estão enraizados nos 

princípios fundamentais e legitimadores de uma comunidade – o que exigirá o extraor-

dinário afã interpretativo dessa complexa rede principiológica. 
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3.4  O afã interpretativo do juiz   

 

 

Na seqüência da artificialização romanesca do procedimento judicial, já se de-

monstrou  a comparação da atividade judicial com a da crítica literária: o juiz é instado à 

interpretação do material (a relação jurídica) sub judice; enquanto que o crítico literário 

interpretaria o texto literário (uma peça, novela, conto, romance, poema). Ambos, o juiz 

e o crítico literário lidariam com problemas semelhantes, quanto à adequação do que 

entendam como melhor interpretação, sendo tormentosa a escolha   dentre tantas inter-

pretações possíveis.   

Será de grande valia, e animará o fluxo interpretativo do juiz, o  seu posiciona-

mento quanto ao uso que fizer do que ele entenda por interpretação, essa perquirição o 

remete à hermenêutica, bem assim, na lição repetida de Dilvanir José da Costa:  “en-

quanto a interpretação é o próprio ato de extrair o sentido exato da lei, de traduzir a von-

tade social, a  hermenêutica é a ciência, a teoria e a doutrina da interpretação”.9  Por-

quanto, resulta problemático o suporte conceitual da atividade interpretativa, o que  a-

centua a relevância de uma teorização sobre a interpretação, afinal,  se o direito é um 

conceito interpretativo, qualquer doutrina deveria assentar-se sobre alguma concepção 

do que é interpretação  (DWORKIN: 2003; 60). Nesses termos, aparece a complexidade 

do confronto interpretativo (entre modos de interpretar) que antecede certas decisões – o 

que leva  Dworkin a sugerir a eleição de um ponto de vista geral  e de critérios que pos-

sam embasar a opção interpretativa decidida, em consonância com a teoria literária 

(portanto, nesse viés hermenêutico, atua a conexão interdisciplinar “direito e literatu-

ra”):  

 
No direito, porém, a exemplo do que acontece com a literatura, a interação en-
tre adequação e justificação é complexa. Assim como, num romance em cadei-
a, a interpretação representa para cada intérprete um delicado equilíbrio entre 
diferentes tipos de atitudes literárias e artísticas, em direito é um delicado equi-
líbrio entre convicções políticas de diversos tipos: tanto no direito quanto na li-
teratura, estas devem ser suficientemente afins, ainda que distintas, para permi-
tirem um juízo geral que troque o sucesso de uma interpretação sobre um tipo 
de critério por seu fracasso sobre outro (DWORKIN:2003; 286/87). 
 

 

                                                 
9 Apud, Cunha, José Ricardo. Fundamentos axiológicos  da hermenêutica jurídica, in  Boucault, Carlos E. 
de Abreu et al. (orgs). Hermenêutica Plural. São Paulo:  2002;. 322-331). 
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Nesse ponto de escolha de uma interpretação sobre outra,  a prática argumentati-

va (a argumentação)  é mediadora de toda a atividade interpretativa, veiculando uma 

finalidade intrínseca à prática judicial, como disse Guest: “A teoria do direito de Dwor-

kin é a de que a natureza da argumentação jurídica se encontra na melhor interpretação 

moral das práticas sociais existentes.” (Apud, MORRISON: 2006; 501. Destacou-se).  

Ajunte-se que o desafio dworkiniano de encontrar a melhor interpretação transcende ao 

corpo/sistema do direito, ao seu texto primário, suas normas e princípios, para explorar 

o terreno sócio-político-moral que imanta a comunidade de princípios, personificada. 

Ora, essa é a tarefa de pré-concepção hermenêutica quanto à interpretação, que se em-

preenderá, ou melhor, da interpretação construtiva dworkiniana: aparato, apetrecho, do 

direito como integridade (não se olvide). Nesse viés conceitualístico,  Morrison poderia 

ter citado o próprio Dworkin, modelarmente: 

 
Os juízes que aceitam o ideal interpretativo da integridade decidem casos difíceis ten-
tando encontrar, em algum conjunto coerente de princípios sobre os direitos e deveres 
das pessoas, a melhor interpretação da estrutura política e da doutrina jurídica de sua 
comunidade ( 2003; 305.). 

 
 

Crucial para a teoria interpretativa dworkiniana, a compreensão desse conjunto 

de princípios político-jurídicos vai erguer um dique à  precipitação torrencial  de senti-

dos que a subjetividade criativa do juiz (que não aderisse ao romance em cadeia) despe-

jaria. Rodriguez avalia o romance em cadeia  como um roteiro de controle da profusão 

de sentidos, controle que se exerce escorado em princípios que garantem a observância 

de dimensão histórica  da jurisprudência e sua inovação criadora  da lógica institucional 

em reprodução: 

  
A metáfora (do romance em cadeia) põe em evidência que o juiz, além repro-
duzir a lógica institucional, é também seu criador. Ele a constrói a cada nova 
decisão; refaz a lógica das instituições quando profere suas sentenças... Caso 
sejam sentenças inovadoras precisam estar ancoradas em certos princípios, que 
por serem coletivamente aceitos e inscritos nas instituições, podem garantir a 
ligação destas sentenças com o passado e, ao mesmo tempo, reproduzir, ao 
menos em parte, uma mesma lógica institucional (RODRIGUEZ: 2002; 299). 
 

 

Assenta-se que a incontornável propensão interpretativa do juiz (que ronda o cír-

culo hermenêutico: arsenal teórico da inteligibilidade da interpretação),  evidencia um 

aceno à argumentação infinda, à tópica, à retórica, à dialética,  temática a que remetem 



 

 

67

 

as perguntas de Dworkin, muitos anos após a publicação do “ID”,  em Conferência  na  

University College London, em 1995: 

 
O que há de fundamental em toda essa prática? Qual é seu objetivo? De que 
modo devemos entender o direito se fôssemos responder à pergunta: que ra-
zões temos para ter o direito? (...)  Por que o queremos, e de que modo deve-
mos orientar e moldar nossa prática de forma que se ajuste a esse objetivo? 
(apud,  Morrison: 2006;  p. 500) 

  

Em favor dessa perspectiva dworkiniana, talvez involuntária, pois não o explicita, 

a análise que Ricoeur (2008: 175) empreende da fenomenologia do ato de julgar, erige 

duas finalidades: uma, em curto prazo:  a de “deslindar para por fim à incerteza”, e com 

isso resolver a lide; a outra, de médio prazo:  a “contribuição do julgamento para a paz 

pública”, isto é, para além do processo e das partes, agora repercutindo na dimensão co-

munitária subjacente à dimensão meramente procedimental,  pelo que Ricoeur arremata 

(aproximado da tese dowrkiniana do direito como integridade, “compartilhados”, com 

igualdade, os princípios e valores adotados na comunidade): 

 
É aqui que se precisa levar em conta um componente mais substancial do que 
o puro procedimento judiciário, a saber, algo como um bem comum que con-
siste em valores compartilhados (Ricoeur: 2008, p.182. Grifou-se) 

 
 

Enfim, vista a hermenêutica que  anima o afã interpretativo do juiz dworkiniano, 

indagar-se-ia pela interpretação levada a efeito, a qual influirá na escrita do romance em 

cadeia. A resposta desafia o preceituário que Dworkin expôs com a redobrada disposi-

ção argumentativa da figura, mítico-clássica do juiz Hércules, numa memorável criação 

lítero-jurídica, ao mesmo tempo, instigante, irônica e perdurável (aqui, a retórica do 

“ethos”  se anuncia).  
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3. 5  Os tópicos estruturais do romance em cadeia 

 

Assente-se que o chain novel  empresta ao procedimento judicial decisório uma 

“configuração literária artificial”,  padronizando o comportamento institucional do juiz 

quanto à sua tarefa de dizer o direito; isto é, o chain novel  confere um estilo, uma esté-

tica da decisão, uma modelação de qualidade e valor à dicção judicial (não se entenda 

que pelo ornamento literário; mas que pelo empenho interpretativo qualificado).  Nesse 

passo estético-jurídico, é razoável a observância  da prescrição lítero-jurídica que a con-

cepção dworkiniana encerra,  na pontuação dos tópicos fundamentais à estrutura do  

romance jurídico;  tópicos, estes,  facilmente deduzíveis da cadeia do direito, tais como,  

histórico da relação jurídica sub judice, o devido processo legal,  os precedentes judici-

ais, a interpretação construtiva (criativa), a continuidade. Tais pontos estariam embuti-

dos na prescrição dworkiniana de atuação do juiz romancista, como no exemplo do juiz 

Hércules, atuando na questão de danos morais no leading case McLoughlin: 

 
O direito como integridade  (...) pede ao juiz que se considere como um autor 
na cadeia do direito consuetudinário. Ele sabe que outros juízes decidiram ca-
sos que, apesar de não exatamente iguais ao seu, tratam de problemas afins: 
deve considerar as decisões deles como parte de uma longa história que ele 
tem de interpretar e continuar, de acordo com suas opiniões sobre o melhor 
andamento a ser dado à história em questão. (Sem dúvida, para ele a melhor 
história será a melhor do ponto de vista da moral política, e não da estética). 
(...) O veredicto do juiz – suas conclusões pós-interpretativas – deve ser ex-
traído de uma interpretação que ao mesmo tempo se adapte aos fatos anterio-
res e os justifique, até onde isso seja possível (DWORKIN: 1986; 286).    

 

Ora, aí estão referidos os tópicos estruturais do romance em cadeia, da prática, 

artificialmente romanesca (porque apenas idealizada como roteiro na mente do juiz-

romancista), da decisão judicial: as decisões anteriores, como partes/capítulos de uma 

longa história/narrativa; a interpretação, como suporte de coerência, que liga capítulo a 

capítulo,  sob o crivo da moral política (e, não, da estética, enquanto mais bela conceitu-

almente, ou daquilo que o juiz considerasse mais harmonioso a partir de suas convicções 

íntimas).  Refulge a “autoria coletiva unívoca”:  autoria coletiva, pois produzida pelo afã 

interpretativo e criativo de vários juízes, com os precedentes fornecendo a extração dos 

princípios que justifcadores; e,  unívoca, pelo “contínuo de sentido” que  se de deduz de 

cada precedente, dando seqüência à narrativa coerentemente desenvolvida.  Segue que 

esse “contínuo de sentido” (continuidade), com sua carga prescritiva,  insta o magistrado  
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a inibir a subjetividade e suas concepções estético-autorais mais íntimas, que operassem 

como fator decisivo para sua opção quanto ao conteúdo da decisão. Mesmo em sua arti-

ficialidade, o  romance em cadeia freia os arroubos  individualistas (pragmáticos, discri-

cionários) do juízes, pondo em voga o projeto coletivo, jurídico-político-moral, ou seja,   

a decisão judicial deve garantir a continuidade coerente da relação jurídica sub judice. 

Nesse afivelamento prescritivo, é lúcido o preceituário à fidelidade ao modo de vida da 

comunidade hipotética, tal como se delineia num romance em execução: 

 
Um romancista em cadeia tem portanto muitas decisões difíceis a tomar e 
pode-se esperar que diferentes romancistas em cadeia tomem decisões dife-
rentes. Mas suas decisões não incluem (nem estão resumidas como) a decisão 
de se deve ou não considerar um eventual afastamento do romance-em-
execução, que lhe foi entregue , e até que ponto fazê-lo. (DWORKIN: 2003; 
285)  
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3.6 Dimensões da interpretação no chain novel: sua hermenêutica. 

 

 

Infatigável , a postura interpretativa do juiz-romancista implica em que, para de-

cidir, o juiz-crítico-autor, segundo Dworkin (2003: 146), buscará um ponto de vista que 

“construa uma melhor leitura do precedentes” quando esta os torne, “em retrospecto, 

mais bem fundados moralmente” (essa leitura contrapõe-se ao convencionalismo que 

não adota possa aplicar-se um princípio contra a convenção, a que se ata o juiz, justifi-

cadamente). Aqui, de modo explícito, a divergência de Dworkin quanto ao convenciona-

lismo (embora, também, ao discricionarismo decisional que o postivismo jurídico auto-

riza e o pragmatismo jurídico estimula),  di-lo Dworkin (2003; 165) de forma enfática: 

“Quem quer que pense que a coerência de princípio, e não apenas de estratégia, deve 

situar-se no âmago da jurisdição, terá rejeitado o convencionalismo – tenha ou não 

consciência disso”. Desloca-se, portanto, o cerne da justificação decisional para a “coe-

rência de princípios como fonte de direito” (DWORKIN:2003;165), ao invés do apenas 

respeito às convenções, como no convencionalismo que exige do juiz o exame do reper-

tório jurídico e legislativo “para descobrir que decisões foram tomadas pelas instituições 

às quais convencionalmente se atribui poder legislativo” (Dworkin:2003; 272), a partir 

do que o juiz convencionalista passa a aplicá-la “sem nenhuma razão substantiva para 

aceitá-la” (Dworkin: 2003; 166).  

Já o pragmatismo exigirá “que os juízes pensem de modo instrumental sobre as 

melhores regras para o futuro” (DWORKIN: 2003; 272). Dessa forma, tendo em vista o 

matiz de busca de interpretação da prática jurídica em sua totalidade, de que se extraem 

os princípios que informam a comunidade de princípios, conclui Dworkin (2003;272): 

“O direito como integridade é, portanto, mais inflexivelmente interpretativo do que o 

convencionalismo ou pragmatismo”. 

Desse afã interpretativo,  provém o artifício do  romance em cadeia, que divulga  

uma incansável postura interpretativa do juiz, como se articula literariamente: a trama (o 

que se tornou litigioso na relação jurídica) seus personagens (as partes e suas postula-

ções) seu enredo (o que está explicitado na doutrina, lei e precedentes confrontados pe-

los princípios jurídico-político-morais que se possam extrair desse “enredo”), de modo 

que a sentença/novo capítulo possa encaixar-se como “continuidade” da narrativa jurí-
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dica, afinada com  a comunidade personificada, instituída com integridade política, en-

gajada nos princípios de equidade, justiça e devido processo legal (DWORKIN: 2003; 

204).  

Dialogue-se com Ost  sobre o aspecto da continuidade no direito. Para o mestre 

belga (2005: 91/2), “a arte jurídica é inicialmente, e antes de tudo, a arte do comentário 

ou da glosa”.  Sintonizado em Maccormick, da invocação da “coerência narrativa” como 

busca da harmonia a ser estabelecida entre todas as normas jurídicas, editadas sucessi-

vamente no decorrer dos tempos (perspectiva diacrônica), Ost () vê o direito como “pro-

dução de justificativas transtemporais, inscrevendo a interpretação presente na continui-

dade de um discurso jurídico ininterrupto”(Id.; Ibid, passim). 

Tal  continuidade (que não é um mera seqüência capitular, mas adequação coe-

rente) constrói-se pela interpretação, que  Dworkin submete a duas dimensões críticas: a 

primeira, de  adequação, que leva o juiz a proceder como um bom crítico que vê o ro-

mance multifacetado e complexo sob várias perspectivas – o que resulta na busca de 

uma síntese explicativa geral do texto, “adotando-se várias correntes de sentido em vez 

de um único tema” (2003: .277), ao mesmo tempo em que  não lhe escapará “nenhum 

aspecto estrutural importante do texto” (aqui, a figura mítica do juiz Hércules abre os 

olhos e estufa o tórax pétreo!); por fim, afastará a valorização exagerada de uma trama 

secundária, no romance, a qual poderia desnortear o leitor atento, levando-o à perplexi-

dade. Essa adequação da interpretação, ao sentido ou sentidos que rondam o enredo do 

romance, pede acurada atenção detalhística do juiz-crítico-autor (Hércules respira dis-

posto!),  para que não se perca nas trilhas falsas que toda trama romanceada insinua, nas 

entrelinhas, na divagação. Entrementes, isso não impede que o juiz-crítico-autor encon-

tre mais de uma ou várias interpretações adequadas ao texto (todavia, terá de optar por 

uma).  

É então que irá submetê-las à segunda dimensão, a de ajustamento da interpreta-

ção à obra em desenvolvimento, após sopesados todos os aspectos que a caracterizam  

(DWORKIN: 2003; 277-278),  sob o influxo da  busca de uma “explicação geral do 

texto”: mais abrangente de sentidos e mais encadeada com o enredo do romance em 

curso. Ou seja, primeiramente se procederia à classificação das interpretações possíveis 

e adequadas ao textos; depois,  à opção  por uma delas (a resposta certa), que resultaria 

da  interpretação das interpretações feitas, mas pela de forma de buscá-la, do que pelo 

seu conteúdo.  
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Como se pode deduzir, é muita interpretação!  A pressão e urgência dos pleitos 

que abarrotam a justiça parecem desafiar os juízes como se cada processo estampasse 

uma epígrafe dramática: “É a reflexão que nos detém, é a dúvida que prolonga por largo 

tempo a vida dos infelizes” (SHAKESPEARE,:1996; 48). O direito, impelido pelas de-

mandas pessoais e sociais, não pode demorar...  

Assim, fechando a exposição crítica, sopesadas as  dimensões que Dworkin quer 

orientadoras de toda interpretação do artificial romance jurídico, não se vê, seguramen-

te, como buscar uma interpretação “mais adequada” ao texto, que não fosse também a 

que “mais se ajuste a todos os aspectos do romance em desenvolvimento”, pelo menos 

na mente do intérprete: aqui,  pode-se objetar que a subjetividade operaria solta.  Por 

conseguinte, a retórica dworkiniana da resposta certa,  não apontaria a certeza, visto 

que a sua descoberta resulta de um empreendimento assaz subjetivista (do que o juiz 

alcance como a mais adequada interpretação pertinente ao que decida). Avento, no en-

tanto, que Dworkin certamente não assegure tal certeza. Como prová-lo?  

Bem, quando Dworkin (2003: 106) responde às objeções dos céticos que “dizem 

ser um erro supor  que uma interpretação de uma prática social, ou de qualquer outra 

coisa, possa ser certa ou errada, ou realmente melhor que outra”,  O Professor de Ox-

ford argumentaria, inicialmente,  que o exercício em questão (isto é, a busca interpreta-

tiva da resposta certa) é de descoberta, pelo menos neste sentido, de “descobrir qual o 

ponto de vista que melhor avalia nossas práticas comuns” (2003; 108); em sendo assim, o 

procedimento de descoberta desse “ponto de vista” é que daria revestimento de certeza à 

resposta encontrada; não, objetivamente, o conteúdo da resposta encontrada: este per-

maneceria em aberto ao impulso do tempo , como  Dworkin (2003: 273) aponta para a 

contingência do programa interpretativo do direito como integridade: “O direito como 

integridade pede-lhe (ao juiz) que continue interpretando o material que ele próprio a-

firma ter interpretado com sucesso. Oferece-se como continuidade”.  Parece implícito ao 

procedimento interpretativo dworkiniano o atributo (simbólico) de certeza da resposta 

encontrada. 

Conquanto, adepto do rigorismo procedimental que preconiza, a ponto de (não 

sem certa ironia) criar um juiz mítico para honrar tal empresa,  mesmo assim,  a despeito 

de seu apelo à integridade, Dworkin admite fissuras e as recepciona, aparadas as diver-

gências excessivas, pois, como ele diz, o direito ganha em poder quando se mostra sen-

sível às fricções e tensões de suas fontes intelectuais, resumindo: 
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Juízes diferentes pertencem a tradições políticas diferentes e antagônicas, e a 
lâmina das interpretações de diferentes juízes será afiada por diferentes ideo-
logias. Tampouco isso é deplorável.  (...) o direito estagnaria, acabaria nau-
fragando de um modo diferente, se caísse no tradicionalismo que imaginei 
como destino último da cortesia. (2003; 110-111). 
 
 

Nessa linha, considere-se a dimensão adaptacional do direito em sua recriação 

interpretativa, anti-convencionalista, anti-positivista, como essencial à sua preservação – 

diga-se: o direito como prática que perdura sob os ritos forenses. Essa prática é admira-

velmente acentuado por Morrison (2006: 503),  na abordagem que faz da luta de Dwor-

kin contra o desencanto weberiano: 

 
A prática do direito implica reflexões, reflexividade, elucidação, teórica e crí-
tica, a solução de litígios e argumentações, a obtenção de respostas, a “desco-
berta do direito” e a “discussão dos precedentes judiciais; em suma, itens de 
prática interpretativa”. Assim, o projeto interpretativo passa a refletir a certe-
za de que poderá produzir um verdadeiro entendimento do direito se apresen-
tar uma descrição integrada das idéias do direito.   

 

Flameja, na análise morrisoniana, a postura não só argumentativo-interpretativa 

que Dworkin explana, como também a perfeita adequação social que a prática jurídica 

teria, afastado os rompantes do convencionalismo e do pragmatismo, vez que  até se 

aceitam atitudes interpretativas, contestatórias, desde que construtiva e fraternalmente 

articuladas: 

  
O império do direito é definido pela atitude, não pelo território, o poder ou o 
processo. É uma atitude interpretativa e auto-reflexiva, dirigida à política no 
mais amplo sentido. É uma atitude contestadora que torna todo cidadão res-
ponsável por imaginar quais são os compromissos públicos de sua sociedade 
com os princípios, e o que tais compromissos exigem em cada nova circuns-
tância (...) A atitude do direito é construtiva: sua finalidade, no espírito inter-
pretativo, é colocar o princípio acima da prática para mostrar o melhor cami-
nho para um futuro melhor, mantendo a boa-fé com relação ao passado. E, 
por último, uma atitude fraterna, uma expressão de como somos unidos pela 
comunidade apesar de divididos por nossos projetos, interesses e convicções. 
(DWORKIN: 2003; 492). 

 

A essa altura, apresilha-se: Todo juiz,  mesmo que não se comprometa com o ar-

tifício de imaginar-se  escrevendo o romance em cadeia, transita na modelação da práti-

ca jurisdicional que Dworkin traça. É que a função jurisdicional restringe os passos do 

juiz a um modelo procedimental que sempre o convida a agir interpretativamente, a mo-

ver-se na mesma cadeia operacional, ainda que a abrevie. Mesmo que o juiz se afaste do 

enredo em que se insere a relação jurídica sub judice,  ainda assim “escreverá” para o 
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romance em cadeia,  pois sua sentença/capítulo poderá depois ser confirmada intacta ou 

descartada por destoar do todo que vem sendo desenvolvido: é que os juízes-

críticos/autores da segunda instância estarão atentos (alguns, por certo) ao desenvolvi-

mento do romance em cadeia, embora até inconscientemente.  A razão dessa afirmação, 

que vai além do que Dworkin propõe, é que o cânone jurídico, tal como o literário, se 

forma independentemente da intenção dos autores, afinal, o empenho em produzir uma 

obra canônica não assegura tal sucesso, concorrem, mais determinantemente, o  aleató-

rio do transcurso do tempo e os mistérios da recepção que a obra terá. 
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3.7 Paralelos hermenêuticos em Gadamer, Dworkin e Derrida 

 

 

Apenas para situar o embate hermenêutico (o confronto de  teorias sobre a inter-

pretação) que media a atuação interpretativa do juiz, exuma-se dos anos 1970 a reper-

cussão que perdura da “guinada hermenêutica”. Ei-la influenciando as ciências da área 

humana,  dando origem a pelo menos duas vertentes, em que se engalfinhavam teorias e 

pensadores, bem-identificadas, por Gustavo Just: “um “interpretativismo” cultural geral, 

associado à idéia do pós-moderno, e a adesão da teoria do direito ao paradigma episte-

mológico interpretativo”. 10 

Gadamer acenava a uma visão restritiva da hermenêutica jurídica, “apenas auxi-

liar da práxis jurídica, com vista a sanar certas deficiências  e casos excepcionais  na 

dogmática jurídica” (1999: 330). Mesmo assim, esse esforço de “atualização concretiva  

da lei”, resultaria, através da sentença, no desenvolvimento do direito: 

 
Nosso saber acerca do direito e dos costumes sempre será complementado a 
partir de cada caso particular, sim, será mesmo determinado produtivamente. 
O juiz não aplica a lei apenas in concreto, senão que colabora, ele mesmo, a-
través de sua sentença, no desenvolvimento do direito (direito de juiz). (1999:  
88. Itálico do autor ).  

 

A colaboração/criação do juiz para o desenvolvimento do direito é, para Gada-

mer (1999; 486-489),  o momento mais conseqüente da interpretação, o mais operoso: o 

da produção de novos sentidos ao direito, reatualizando-o, a partir do abandono dos pro-

tocolos parlamentares (intenção do legislador), no que se admite que as circunstâncias 

mudam e que por conseguinte tem-se que determinar de novo a função normativa da lei. 

No entanto, Gadamer adverte contra o perigo  de arbitrariedade dessa produção jurídica 

pelo juiz. Este tema foi bem-enfrentado por Dworkin (escorado em Gadamer) no precei-

tuário do romance em cadeia, com a  interpretação construtiva em busca do direito co-

mo integridade.  

Prosseguindo, na concreção da lei, nesse momento em que o juiz diz o direito a-

tual, Gadamer sugere ocorra um esforço histórico-compreensivo, que importa num “in-

                                                 
10 JUST, Gustavo. Guinada Interpretativa, in Barreto, Vicente de Paulo (coord). Dicionário de filosofia do 
direito. 1ª Reimpressão. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2006, 394-399. 
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termediar da aplicação originária da lei com a (exigência) atual” (1999: .483), sob o 

influxo da  pertença à tradição,  que envolve os partícipes de uma comunidade jurídica. 

Tal percurso interpretativo é assimilado por Dworkin, que se revela um diligente her-

meneuta contemporâneo do direito,  “não escondendo a atração e simpatia que o unem 

ao pensamento do filósofo alemão (Gadamer)” (AGUIAR E SILVA; 2001; 88); afinal, 

ajunte-se, é esmerada a sua interpretação construtiva do direito, no que tange à  teoriza-

ção  da  prática interpretativa mesma, levada a efeito no papel, de crítico e autor, do juiz 

que escreve um capítulo do  romance em cadeia,  em busca do direito como integridade.  

Na forma de criação do direito pelo juiz, a partir da interpretação, surge em para-

lelo a contraposição derridiana da desconstrução, com acentuada diferença da perspec-

tiva que aproxima Dworkin e Gadamer. A “desconstrução” derridiana  encosta-se na 

teoria jurídica, de duas maneiras:  primeiramente,  atraída pela natureza textual do direi-

to (o direito como texto interpretável, aliás que exige interpretação na sua prática argu-

mentativa); depois,  pela funcionalidade do direito com a estrutura social e por seu cará-

ter de imposição normativa. Aqui, o confronto da pretensão dogmática do direito, em 

vista da dinâmica social, no que aparece a “desconstrução” como técnica desestabiliza-

dora de qualquer interpretação assente, como observa Morrison (com Derrida): “Toda 

interpretação que tenta substituir a abertura ilimitada do texto básico por meio de uma 

interpretação decisiva – autoritária – usurpa a vida do texto, condenando-o a uma morte 

precoce” (Morrison, 2006: 625).  

Nessa concha, derrama-se o distanciamento e oposição inconciliável  de Derrida 

à  tese da “resposta certa” de Dworkin, pois Derrida já parte da abertura ilimitada do 

texto básico e de sua reinstauração, reivenção, sem compromisso com o passado, pois  

 
cada caso é um caso, e cada decisão é diferente e requer uma interpretação 

absolutamente  única, que nenhuma regra existente ou codificada pode nem 

deve  absolutamente garantir” (DERRIDA: 2007; 44).  

 

Traça-se um paralelo, pontual. No que diz respeito à produção do direito como 

resultado da interpretação,  Gadamer defende que esta complementação não comporta 

arbitrariedades imprevisíveis, mas sim uma ponderação justa do conjunto, atentando-se 

à segurança jurídica e ao estado de direito, que dão certa previsibilidade às decisões 

(1999: 335) -  aqui,  Gadamer e Dworkin convergem. Todavia, Esser municiará Larenz 

numa crítica que se revelaria fecunda em seus fundamentos questionadores do que seria 
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a “decisão justa” (algo próxima da resposta certa, em sue objetivo aplicacional do direi-

to), o que deslocaria o enfoque do “texto”,  para o das “zonas de pré-positivação”, ante-

cessoras do texto: 

 
A questão de como é possível chegar à decisão justa dos casos, com a ajuda 
da lei ou, por ventura, sem ela, ocupa todos os autores modernos da metodo-
logia jurídica. Um deles, Josef Esser remete a interpretação jurídica às ‘zonas 
pré-positivas dos princípios éticos-jurídicos e da convicção geral’, para o qual 
caberia à prática jurisprudencial constante o papel de funcionar como ‘trans-
formadora dos princípios pré-positivos’ em ‘proposições e instituições jurídi-
cas positivas”. Na conceituação dos “princípios pré-positivos”, bem como na 
referência a decisões “com a ajuda da lei e sem ela (LARENZ: 1997; 192). 

  

 

É nítida, nesse teor da intervenção de Esser, uma antecipação de Derrida, que 

também procuraria desamarrar a jurisprudência “regrada ou sem regra”,  como defendeu 

enfaticamente no famoso opúsculo, “Força de lei”.  À essa situação concreta de aplica-

ção da lei,  Derrida já lhe empresta uma qualidade ativamente inovadora e também i-

naugural, ao denominar a atuação do juiz como “ato de interpretação reinstaurador”, 

sobretudo quanto ao seu caráter de  reinvenção da norma (no afã da justiça): 

 
Para ser justa, a decisão de um juiz , por exemplo deve não apenas se-
guir uma regra de direito ou uma lei geral, mas deve assumi-la, aprová-
la, confirmar seu valor, por um ato de interpretação reinstaurador, como 
se a lei não existisse anteriormente, como se o juiz a inventasse ele 
mesmo em cada caso (...) mas essa interpretação reinstauradora, re-
inventiva (..) não consiste apenas na conformidade, na atividade con-
servadora e reprodutora do julgamento. Em suma, para que uma deci-
são seja justa e responsável, é preciso que, em seu momento próprio, se 
houver um, ela seja ao mesmo tempo regrada e sem regra (aqui o juiz 
Hércules de Dworkin se espantaria!), conservadora da lei e suficiente-
mente destruidora ou suspensiva da lei para dever  reinventá-la em cada 
caso, rejustificá-la, reinventá-la pelo menos na reafirmação e na con-
firmação nova e livre do seu princípio (DERRIDA; 2007: 44).  

 

Já se assoma o “alvoroço” que tais proposições despertam na seara convencional  

do direito. O próprio Derrida se perguntava, irônico: “Quem poderá garantir que uma 

decisão como tal, jamais ocorreu?” (2007: 48). 

Mais comedido quanto aos arroubos interpretativos assistemáticos, e mais pró-

ximo de Gadamer, portanto, do que de Derrida,  Dworkin começa por estabelecer um 

teoria norteadora da práxis jurídica: o direito como integridade, em cujos postulados 

atribui-se importância à história das práticas jurídicas, à sua continuidade e à manuten-

ção de uma coerência de princípios - o que vai diretamente influenciar seu método in-
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terpretativo, como ele mesmo o diz: “O direito como integridade é tanto produto da in-

terpretação abrangente da prática jurídica quanto sua fonte  de inspiração” (2003: 273). 

Enfim,  não sendo o caso, aqui,  de estender-se em quanto mais se prenuncia de embate 

hermenêutico nesses paralelos, uma indagação ressoa: Quem estaria com a razão, entre 

Gadamer, que é abraçado por Dworkin, e Derrida, que lhes vira as costas a ambos?  Vil-

ley responderá, desolado: 

 
Os especialistas contemporâneos da lógica do direito nos oferecem de fato o 
espetáculo do mais total desacordo. Também neste ponto nossos guias diver-
gem, e nos deixam na incerteza. Como escolher e decidir se a solução deveria 
ser obtida dedutivamente a partir dos textos de lei, ou de um modo comple-
tamente diferente? (2003: 236) 
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3.8 A objeção de Posner e o socorro de Iser e Eco 

 

O encadeamento coerente que o romance em cadeia prescreve já foi, talvez aço-

dadamente, filiado à corrente da teoria literária chamada de Nova Crítica (new criticism)  

por Richard A. Posner, que contrapõe à determinação da interpretação construtiva de 

Dworkin a imprecisão, ou “indeterminabilidade” do que terá levado um juiz a adotar 

este ou aquele princípio ético ou político, ou pressão da opinião pública, enfim, o que 

realmente fundamenta sua decisão num caso de impasse epistemológico, num caso difí-

cil, por exemplo (porquanto, a decisão judicial viria solta do encadeamento interpretati-

vo do novel chain): 

 
A pergunta interessante que então se coloca é a seguinte: que acidente de psi-
cologia, de história pessoal ou circunstância social o terá levado a adotar um 
princípio social ou político em vez de outro? A heterogeneidade jurídica do 
país reflete a sua heterogeneidade moral (POSNER: 2007; 174). 

 

Bem assinalada por Posner a idéia de “impossibilidade de precisão” de como o 

juiz procederá, ou de o que o levará a proceder desta ou daquela maneira; contudo, ei-la 

rechaçável. Em socorro á  busca principiológica que Dworkin preceitua no novel chain  

(isto é, de determinabilidade de uma busca interpretativa, em vez da sujeição do juiz ao 

seu eventual estado psicológico ou às pressões circunstanciais), pode-se invocar a con-

cepção da teoria da recepção, de Wolfang Iser,  a qual atenua a “imprecisão” posneria-

na, contrapondo, à vagueza e imprecisão do que se  eleja como princípio determinante 

da interpretação (ou da decisão judicial), um certo grau de determinação do próprio do 

texto. Veja-se como  Eagleton  expõe a lição de Iser: 
 
Para que uma interpretação tenha relação com este texto e não com algum ou-
tro, ela deve ser, num certo sentido, logicamente limitada pelo próprio texto. 
A obra, em outras palavras, exerce um certo grau de determinação sobre as 
reações do leitor, pois sem isso a crítica cairia numa anarquia total. (EA-
GLETON:2006; 128. Destacou-se.). 

 

Fica manifesto que  a “ imprecisão” é interpretativa do impasse que a  relação 

sub judice origina no juiz, ainda que motivado por fatores externos ao direito em ques-

tão, quais, o estado de ânimo do magistrado, ou sua história pessoal, ou seu comprome-

timento, simpatia, adesão a princípios sócio-político em volta (POSNER: 2007; 173-

174).  Nesse  prisma romântico da função decisional (pois põe em realce a pessoa do 



 

 

80

 

juiz, enquanto autoridade heróica, relegando a segundo plano a expectativa de adequa-

ção principiológica de sua sentença, artefato do sistema do direito e o mais conseqüen-

te),  o juiz posneriano opera à margem da cadeia do direito, move-se autonomamente, 

presa circunstancial do pragmatismo jurídico ou do convencionalismo (daí, a indetermi-

nação do que o levará a esta ou àquela decisão), de qualquer forma deambulando no  

aleatório da imprecisão. Em suma, agindo fora do procedimento do romance em cadeia, 

sem considerar o “certo grau de determinabilidade do próprio texto”, a que Iser se refe-

re, é que o juiz mostra-se perplexo, presa da “indeterminabilidade”, sob o influxo de 

acidentes psicológicos e pressões sociais, pronto para “usar” o texto jurídico, em vez de 

“interpretar” seu sentido. A distinção entre “usar” e   “interpretar” o material jurídico, 

talvez supere a “indeterminabilidade” posneriana, em favor da determinação interpreta-

tiva do textom, que vem sendo escrito no romance em cadeia. 

Humberto Eco vem  em socorro (involuntário) do preceituário dworkiniano.  O 

festejado semiólogo italiano estabeleceu a diferença entre usar e interpretar (2005: 81-

82) um texto:  “Usar” um texto, implica “em lê-lo para finalidades estritamente pessoais 

“ (tais como as apontadas por Posner: o juiz impreciso e perplexo, diante da questão 

difícil, o qual não procede como o juiz do romance em cadeia, que buscará no material 

jurídico que recebeu, isto é, nos capítulos anteriores ao que escreverá, a melhor interpre-

tação possível da relação jurídica sub judice, tendo em vista os  princípios jurídicos, 

políticos e morais vigentes na comunidade personificada).  

Prosseguindo: Se o juiz posneriano atendesse, portanto, às  necessidades deter-

minantes à decisão, estranhas ao material jurídico em mãos, e atentasse às nuances psi-

cológicas ou de ordem externas: as circunstâncias sociais, que o sensibilizassem, parti-

cularmente, enfim, estaria  “usando” o texto jurídico para finalidades estritamente pes-

soais (sem considerar, portanto, o sentido coerente do texto); dessa forma,   o juiz pos-

neriano agiria (decidiria) apartado da contextualização permanente que vinha sendo de-

senvolvida na continuidade do direito, da relação jurídica em foco, continuidade, esta,  

que deveria ser buscada dentro do direito mesmo como se faz no romance em cadeia, 

em que se desenvolve a história que está dentro dele mesmo e não outra nova, extempo-

rânea.  

 Se, em vez de “usar” o texto, o juiz optasse por “interpretá-lo”, aí atentar-se-ia à 

proposição dworkiniana:  para encontrar a resposta adequada ao romance que se vem 

desenvolvendo, e para proceder como no figurino romanesco, em busca de interpretar, 

em vez de apenas “usar” o texto legal, o juiz teria de  abstrair-se de seus insights psico-
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lógicos e das pressões sociais, e então consideraria (da relação, da prática jurídica)  “o 

pano de fundo cultural e lingüístico” do texto jurídico examinado (Eco: 2005: 81), afi-

nal, para o Cadedrático de Bolonha, a interpretação tem de levar em conta “o tipo de 

competência que um dado texto postula a fim de ser lido de forma econômica.” (2005; 

80). Ou seja, ante a indeterminabilidade dos critérios que norterarão a nova decisão que 

dará prosseguimento à narrativa do direito,  o texto já orienta o tipo de competência para 

sua interpretação (em vez de fatores externos, que, estes sim, levariam à imprecisão). 

Atravessando essa ponte literária, que estende um tipo de leitura competente e 

econômica (que evita a imprecisão, a multiplicidade incoerente, o excesso de significa-

dos arbitrariamente conferidos ao texto que se lê), Eco dá um exemplo, bem-humorado, 

de uma observação que ele fizera a Hartman, durante um debate na Universidade Nor-

thwestern, em 1985, Hartman interpretara  poema de Wordsworth, “I wander lonely as a 

clud”, em seu livro “Criticism in the Wilderness”. Eco ironizou que Hartmman procede-

ra como um desconstrucionista “moderado”, porque deixara de apreciar um verso do 

poema interpretado: “Apoet could not but by gay” (“Um poeta só poderia ser alegre”). 

Seria polêmica e risível a condicionante conotativa de preferência sexual (gay) ao poeta 

(quando à época da feitura do poema, o vocábulo “gay” não ensejava tal denotação, nem 

conotação: esta, atualmente, em voga); pelo que não faria sentido permitir-se ao intér-

prete acrescentar ao texto o seu humor, a sua história pessoal ou aos modismos sócio-

políticos atuais, em detrimento do contexto etimológico do poema interpretado. Eviden-

te que, se se fizesse uma leitura “atual” dos versos de Yates, a palavra gay é prenhe de 

uma conotação de opção sexual e de certo padrão de comportamento, mas tal leitura 

seria equívoca: o texto seria apenas “usado” (no sentido emprestado por Eco) e jamais 

se poderia dizer, “interpretado”: eis um irrefutável exemplo de como um texto pode ser 

apenas “usado”, em vez de “interpretado”. Tal é a forma de suplantar a indeterminabili-

dade posneriana, desde que o juiz/intérprete atenda à competência que o texto requer – o 

que já o leva a um bom começo, em vez de perder-se nos desvãos da incompetência.  

Com essa observação arguta, Eco aponta o verdadeiro afã interpretativo, levando 

o intérprete a uma investigação mais contextualizada, cultural e linguisticamente (no 

sentido, wittgensteiniano, de jogos de linguagem e de “formas de vida”).    Assim, no 

entremeio da intenção distante do autor remoto do ordenamento jurídico, da intenção 

atual do leitor (advogados postulantes, Ministério Público e juízes), há o “sentido trans-

parente do texto” (isto é, o sentido desvelável pela interpretação), nas palavras de Eco: 

“Entre a intenção inacessível do autor e a intenção discutível do leitor está a intenção 
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transparente do texto, que invalida uma interpretação insustentável (2005:. 93. Grifou-

se).   

Eco é incisivo no que ressalva a importância do texto como tal (do código, da 

norma, enquanto expressão que se interpreta), o que pede certa competência do leitor,  

para a leitura que faça, sem que perca de vista a intenção do texto: 
 

 
Entre a intenção do autor (muito difícil de descobrir e frequentemente irrele-
vante para a interpretação de um texto) e a intenção do intérprete que (para 
citar Richard Rorty) simplesmente “desbasta o texto até chegar a uma forma 
que sirva a seu propósito’, existe uma terceira possibilidade.  Existe a inten-
ção do texto (2007: 29). 
 

 

O Catedrático de Bolonha dirá mais, em defesa da autoridade do texto, que exi-

giria competência para sua leitura - o que impõe limite, sim, ao seu “uso” (pelo juiz per-

plexo, fora do romance em cadeia): 

 
Entre a história misteriosa de uma produção textual e o curso incontrolável de 
suas interpretações futuras, o texto enquanto tal representa uma presença 
confortável, o ponto ao qual nos agarramos. (2007: 104. Grifou-se.). 
 
 

Veraz!  É exatamente isso que Dworkin persegue: o encadeamento coerente e a 

interpretação adequada da relação jurídica sub judice,  para dar prosseguimento, da me-

lhor maneira possível, à sua prática ou mesmo à sua reformulação, observado o texto  

jurídico em elaboração e reelaboração permanente, “como se fosse obra de um único 

autor” (2003: p. 276), isso, em vista da adequação interpretativa (em vez do “uso” ape-

nas do texto, para assim continuar a narrativa do direito como integridade. 
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CAP. IV -   O romance em cadeia e a Literatura. 

             4.1. As influências literárias na concepção do romance em cadeia 

 

 

A essa altura, pertine um esforço de compreensão do diálogo interdisciplinar e 

hermenêutico que Dworkin trava com a teoria literária, que, como vimos, assumida-

mente influencia o modo operante, metafórico,  do romance em cadeia.  

Ora, a teoria literária é interpretativa, prescreve um roteiro de abordagens da o-

bra literária, ou seja, constrói um arcabouço inventivo de possibilidades de compreensão 

do texto poético, ficcional, cênico, etc..  O afã interpretativo literário filia-se à contrame-

todologia hermenêutica, que se contrapunha aos rigores da paradigmatização científica 

exarcerbada,  denominada, pejorativamente, de “cientificismo”. Esse afã interpretativa 

literário discorre rente ao texto, junto ao leitor, ou transcendente a ambos (ao texto em si 

e à recepção do leitor que o lia).   

Nesse esforço compressivo de situar o âmbito hermenêutico da teoria literária, 

haveria em toda leitura e em todo leitor uma natural propensão interpretativa em cons-

trução, qual, identificada pelo Professor de Teoria Cultural de Manchester: “O leitor 

estabelece conexões implícitas, preenche lacunas, faz deduções e comprova situações – 

e tudo isso significa o uso de um conhecimento tácito do mundo em geral e das conven-

ções literárias em particular” (EAGLETON: 2006; 116).  Segue-se que, na prática de 

leitura, operariam, em conjunto e entrelaçamento,  o texto, o leitor e sua visão de mundo 

(no que a teoria literária é subjacente). Daqui, a súmula eagletoniana das perspectivas 

interpretativas e de  suas peculiaridades enfatizáveis:  

- a interpretação que leve em conta a perspectiva do autor (como se fora uma in-

dagação pela autoria do texto, a intenção do autor, da obra, da lei, no caso da exegese 

jurídica);  

- se centrada no próprio texto (isto é, o que diz o texto; como entender sua dic-

ção);  

- e, por fim, partindo da perspectiva do leitor (quem e como interpretar a poesia, 

a norma jurídica, identificada a perspectiva e sua finalidade). É  didática, nesse caso,  a 

sumarização de Eagleton (2006; 113): 
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De forma muito sumária, poderíamos periodizar a história da moderna teoria 
literária em  três fases: uma preocupação com o autor (romantismo e século 
XIX); uma preocupação exclusiva com o texto (Nova Crítica - new criticism 
- ) e uma acentuada transferência de atenção para o leitor, nos últimos anos 
(teoria da recepção).  

 
 

Pronto, já se insinua o afã interpretativo que anima a leitura e mobiliza o leitor, 

segundo a teoria literária da recepção. Resta exponha-se a pertinência da invocação 

dworkiniana desse vasto arsenal interpretativo, transposto para o labor judicial, como 

visto antes, na exposição e análise do romance em cadeia.   

É crucial entender o que se segue, pois aqui se mostra o caminho literário que 

leva às páginas do romance em cadeia. A inspiração literária, que dá consistência à idea-

lização do romance em cadeia,  já aparecera em linhas gerais no pensamento de Eagle-

ton (publicado em 1983, “Teoria da Literatura: uma introdução”, portanto, 3, três, anos 

antes da publicação do “ID” de Dworkin). Não se faz aqui nenhuma ilação, de qualquer 

espécie, apenas se registra a coincidência da elaboração da proposta do romance em 

cadeia, cujo desenvolvimento reclama por continuidade, coerência  e instrui a chamada 

hipótese estética, apetrechos que culminam na interpretação construtiva dworkiniana, 

tudo à semelhança do roteiro  hermenêutico que Eagleton propôs:  

 
A história, para Gadamer, não é uma arena de luta, descontinuidade e exclu-
são, mas uma “cadeia constante”, um rio que flui sem parar, um clube de pes-
soas que pensam da mesma maneira, poderíamos dizer” (2006; 111. Grifos do 
autor).      
 

 

É só comparar-se esta afirmação aos termos e sentido que Dworkin expende no 

romance em cadeia: a “cadeia constante” do direito no “romance em cadeia”, escrito 

capítulo por capítulo; o “clube” dos juízes que se comprometem a escrever o romance 

do direito com suas decisões, contínuas e coerentes, com o que vem sendo desenvolvi-

do.  Outra afirmação de Eagleton (2006; 112), enfeixa a busca de sentido e coerência 

doworkiniana: “O papel principal da crítica é dar sentido aos clássicos”.  Para Dworkin, 

a seu turno, o romance em cadeia é o lugar que retém a continuidade e a coerência da 

incessante atividade interpretativa dos juízes, dando sentido ao direito, ou melhor, cap-

tando “as formas de vida” que nele se expressam,  operando o direito como integridade, 

que é o todo orgânico do universo jurídico, constituído de normas, jurisprudência e 

princípios político-morais, que informa a comunidade de princípios, numa cadeia cons-

tante, que flui sem parar para um clube de pessoas que pensam da mesma maneira... 
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Outro ponto nesta aproximação (involuntária, ou não)  de Dworkin a Eagleton: o  

romance em cadeia não pode ser visto como camisa de força do juiz, como se a interpre-

tação construtiva não contemplasse a inovação de sentido da relação jurídica sub judice; 

pelo contrario: Dworkin admite essa reviravolta que o juiz/intérprete/autor patrocina em 

sua recepção crítica do texto jurídico sob exame, para completá-lo criativamente (ob-

servadas, as diretrizes jurídico-político-morais que a comunidade personificada adotou): 

 
Ao começar a escrever, ele poderia descobrir que escreveu uma interpretação 
diferente, talvez radicalmente diferente. Ou poderia achar impossível escrever 
de acordo com o tom ou o tema que escolheu da primeira vez – o que o leva-
ria a reconsiderar outras interpretações que num primeiro momento rejeitou. 
Em ambos os casos, ele volta ao texto para reconsiderar as linhas que este (o 
texto) torna aceitáveis. (2003; 279. Grifou-se). 

  

 

No mesmo sentido, Dworkin (2003; 287) enfatiza o caráter argumentativo, dir-

se-ia, retórico-dialético, do direito como integridade de forma a prevalecer o verossímil 

em vez do pretensamente verdadeiro: 

 
Mas o direito como integridade consiste numa abordagem, em perguntas mais 
que em respostas, e outros juristas e juízes que o aceitam dariam respostas di-
ferentes as dele às perguntas colocadas por esta concepção do direito. Você 
poderia achar que outras respostas seriam melhores. (Eu também, depois de 
alguma reflexão). 
 

 

É semelhante a posição de Eagleton ( 2006; 117-118) na construção da interpre-

tação literária, aceitando a transformação do entendimento original na interpretação lite-

rária:  “O que vem a seguir, pode transformar retrospectivamente o nosso entendimento 

original, ressaltando certos aspectos e colocando outros em segundo plano”. 

A sintonia do romance em cadeia com a teoria literária eagletoniana é, topica-

mente,  inegável, conquanto haja um problema: o da resposta certa, que Dworkin no-

meou, a qual sofreu larga resistência, embora se possa atenuar o rigor conceitual do que 

seria a resposta certa, como parece fazê-lo o próprio Dworkin (2003; 287), ao admitir a 

pluralidade de respostas. 

Ainda, aqui, Eagleton, estribado em Iser,  é enfático quanto à  possibilidade de 

que diversos leitores tenham a liberdade de concretizar a obra de diferentes maneiras, 

pelo que não haveria: 
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uma única interpretação correta, que esgote o seu potencial semântico. Essa 
generosidade, porém, é condicionada por uma instrução rigorosa: o leitor de-
ve  construir o texto de modo que o torne internamente coerente” (2006: 122- 
123. Itálico do autor).  

 

Eis, mantida,  a convergência da proposta do romance em cadeia com parte da 

teoria literária, como neste caso da observância da continuidade e da coerência na in-

terpretação construtiva que os juízes-intérpretes levam a cabo ao escreverem seu capítu-

lo/sentença. Por outro lado, pode-se aditar a aproximação da prescrição interpretativa 

(do romance em cadeia) com o  contextualismo (da teoria literária, estética),  pelo qual 

só se admite ser possível a compreensão de uma obra de arte,  “no contexto de suas cir-

cunstâncias históricas ou culturais”, ou “à luz de outras obras produzidas pelo mesmo 

artista ou pela tradição circundante” (BLACKBURN:1997; 75). Ora,  é ponto pacífico 

da tese dworkiniana a contextualização interpretativa das práticas jurídicas que se inter-

pretam, com vistas à compreensão de um ponto de vista (a hipótese estética)  geral que 

lhes dê (às práticas jurídicas) a melhor interpretação (jurídica) possível: ou seja,  a histó-

ria e a cultura são influentes, contextualizam o direito; o direito é um evento socialmen-

te praticado  (“formas de vida”) e que tem uma tradição operante.  

Noutro ritmo de adequação, invocando as “pré-interpretações” de Gadamer, o 

que implica em reatar o intérprete à tradição e  portanto como em adesão aos princípios 

fundadores da totalidade da ordem jurídica, Ost sintetiza que ”nutrida de tradição, a in-

terpretação jurídica lança uma ponte entre a atualidade do litígio e a anterioridade da 

tradição.” (2005: 96). Esse é o jogo favorito (tradição x atualização) que Dworkin a-

prendeu a jogar, com todas as peças e lances... 
Conclui-se: A literariedade do romance em cadeia é flagrante: sem empáfia, a-

firma-se que Dworkin tem lugar destacado (mesmo que não o pretendesse) na nova dis-

ciplina “Direito e Literatura”. Sua proposta do chain novel  dialoga com a teoria literá-

ria, de várias formas, qual se viu. Assim,  o prisma literário está presente em Dworkin:  

basta se considere o seu mote, literariamente sintetizado: “É tempo de ligar os fios de 

um longo argumento” (DWORKIN: 2003; 259). É que Dworkin vê o direito como uma 

atividade interpretativa incessante, que se expressa argumentativamente, fio a fio... 
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 4.2 A  construção literária dos personagens no Império do Direito 

 

 

Reforçam  a filiação de Dworkin à corrente “direito como literatura” os recursos 

literários por ele manejados na exposição de sua teoria. Por exemplo, a psicologia dos 

personagens, que cumprem determinado papel. São bem-delineadas as personalidades 

dos juízes “Hércules” e “Hermes”, a partir dos nomes (consagrados na mitologia grega) 

que lhes confere capacidade sobre-humana no desempenho da função judicial que am-

bos exercem exemplarmente (para além do potencial de um juiz comum, em clara emu-

lação). Como se fora um romancista clássico, Dworkin caracteriza as nuances psicológi-

cas que revolvem os juízes Hércules e Hermes no enfrentamento dos seus dilemas e 

tensões procedimentais, dimensionadas as tensões psicológicas que os envolvem no 

papel de magistrados compenetrados de sua função, desgastados pelo extenuante de suas 

pesquisas, talvez impossíveis ao magistrado na realidade da multiplicação dos proces-

sos: 

 
Devo tentar expor essa complexa estrutura da interpretação jurídica, e para 
tanto utilizarei um juiz imaginário, de capacidade e paciência sobre-humanas, 
que aceita o direito como integridade.  
Vamos chamá-lo de Hércules. Neste capítulo, e nos seguintes, acompanha-
remos sua carreira, observando os tipos de juízo que deve emitir e as tensões 
com as quais deve lidar ao decidir um grande número de casos (2003; p.287). 
 
Hércules deve decidir o caso Mcloughlin (...) Hércules deve formar sua pró-
pria opinião sobre esse problema . Assim como um romancista em cadeia de-
ve encontrar, se puder, alguma maneira coerente de ver um personagem e um 
tema (...) Hercules deve encontrar, se puder, alguma teoria coerente sobre os 
direitos legais à indenização por danos morais, tal que um dirigente político 
com a mesma teoria pudesse ter chegado à maioria dos resultados que os pre-
cedentes relatam. 
Ele é um juiz criterioso e metódico. Começa por selecionar diversas hipóteses 
para corresponderem à melhor interpretação dos casos precedentes, mesmo 
antes de tê-los lido (2003: 288). 

 
Hércules é promovido, apesar da extraordinária – e às vezes entediante – ex-
tensão de seus pareceres nos tribunais inferiores. Vai para a Suprema Corte 
dos Estados Unidos como juiz Hércules (...) Hércules está agora preocupado 
com uma série de direitos putativos (...) Hércules agora está pronto para pôr à 
prova essas três análises do direito constitucional contra a discriminação per-
guntando-se até que ponto cada uma delas se ajusta à estrutura e à prática 
constitucionais norte-americanas  (2003: passim, 453- 461).  
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Com tal figurino literário, as metáforas misturam o literário e o retórico (como 

se dissecará, adiante, no capítulo especial sobre o uso da retórica no discurso dworkini-

ano). 

No mesmo traço romanesco, a apresentação do juiz  Hermes (para criticar a es-

trutura da teoria da intenção do autor/locutor, enquanto legislador, na interpretação das 

leis): 

 
Vou agora imaginar um novo juiz, Hermes, que é quase tão arguto quanto 
Hércules e igualmente tão paciente, e também aceita o direito como integri-
dade assim como aceita a teoria da intenção do locutor na legislação.  (...) Já 
que Hermes é auto consciente em tudo que faz, irá dar-se tempo para refletir 
sobre cada uma das escolhas que terá de fazer para colocar em prática a teoria 
da intenção do locutor (...)  Mas o entusiasmo de Hermes com a solução da 
expectativa terá vida curta (...) Quando Hermes seguir essa direção, irá de-
senvolver um método de interpretar das leis um tanto diferente daqueles que 
considerou até agora (DWORKIN: 2003,  passim, 381-390). 

 

 

Dworkin explica o caráter ilustrativo, instrutivo,  da figura literária do juiz Hér-

cules, usando da liberdade literária que permite  ao autor entremear a narrativa com uma 

interpretação da própria criação, e tudo isso numa obra jurídica!:  

 
Hércules nos é útil exatamente porque é mais reflexivo e autoconsciente do 
que qualquer juiz verdadeiro precisa ou, dada a urgência do trabalho, precisa-
ria ser. Sabemos que os juízes reais decidem a maioria dos casos de maneira 
bem menos metódica. Hércules nos mostra a estrutura oculta de suas senten-
ças, deixando-as assim abertas ao estudo e à crítica. (2003: 316, Grifou-se). 
 

 

É irretorquível o  realce literário conferido à escrita  dworkiniana. Destacam-se: 

a criação de personagens para atuarem na cena judiciária; o atributo de personificação à 

comunidade; o recurso explícito à polifonia, ouvidas as vozes de  contendores fictícios, 

(a figura de linguagem: prolepse);  além da entitulação às vezes dramáticas de capítulos 

do “ID”.  Enfim, com tais recursos literários, Dworkin dá à exposição de sua teoria um 

estilo “narrativo”, primoroso. 
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4.3 A filiação de Dworkin à corrente  “direito como literatura” 

 

Ora, a aproximação que Dworkin propõe entre os conceitos da teoria literária e 

sua interpretação construtiva, na escritura do chain novel, não só o leva à integra do 

movimento “Law end Literature” (Direito e Literatura), como reforça a corrente “Law 

as Literature”, “Direito como Literatura”. É plausível, levando-se  em conta as caracte-

rísticas literárias da proposta do romance em cadeia, que Dworkin transitaria, mais ade-

quadamente, na corrente direito como literatura, pois o Professor de Oxford teria assu-

midamente adotado “a interpretação literária como modelo para a interpretação e meto-

dologia jurídicas” (RODRIGUES: 2005; 55).  

Da mesma forma, a perspectiva do “direito como literatura” se particulariza   na 

literariedade (que vem a ser uma certa propensão ao literário, ao ficcional, um viés nar-

rativo), com que Dworkin constrói suas argumentações e compacta sua teoria.   No cap. 

VII do “ID”, intitulado de “Scrooge”,  Dworkin descreve sua proposta inter-

transdisciplinar,  trasladada da crítica literária, sob o influxo da construção do persona-

gem Scrooge, do famoso “Conto de Natal”, de Charles Dickens”. Supondo que esse 

conto fosse escrito por vários autores em cadeia,  Dworkin (2003: 281) analisa passo a 

passo a interpretação e a construção literária levada a efeito no texto, chegando à con-

clusão de que nem a total liberdade criativa, nem a mecânica coerção do texto, dariam 

conta da tarefa de tornar o conto o melhor possível, pois cada uma delas sofre ressalvas 

em decorrência da outra: a saída seria a hipótese estética, que Dworkin conceitua: 

 
Seu juízo estético – sobre qual a interpretação torna a continuidade do ro-
mance melhor enquanto tal – é mais complexo, pois deve identificar e permu-
tar as diferentes dimensões de valor em um romance (...) Você deve então 
perguntar-se qual interpretação torna a obra de arte melhor como um to-
do?(Grifou-se).  

 

 

Nessa linha, e já tão enfatizado, Dworkin invoca o fazer literário ( o romance co-

letivamente escrito e a teoria literária da interpretação) para animar o direito, dando um 

engate literário à interpretação  jurídica e à prática judiciária,  como adiante será esmiu-

çado. Ademais, em um livro posterior ao “ID”, “Uma questão de princípio”, de 1985, 

Dworkin ( 2005; 222) intitula um capitulo como se flagrasse sua adesão à conexão direi-

to e literatura: “De que maneira o direito se assemelha à literatura”, onde realça a supe-
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rioridade da teoria literária da interpretação, comparada à jurídica, salientando não só a 

variedade daquela (pelo que nem tudo se aplicaria ao direito),  mas ainda a finalidade 

que permeia a interpretação literária, qual seja a de “mostrar  que maneira de ler (ou de 

falar, dirigir ou representar) um texto revela-o como melhor obra de arte) – daqui saio 

que o professor de Oxford conceitua de hipótese estética, que inspira e conduz os juízes 

do romance em cadeia.  

O recurso à hipótese estética constrói-se, como visto, a partir da literatura e da 

teoria literária, e foi transportado para a teoria da interpretação dworkiniana, como já 

exaustivamente demonstrado. 
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4.4  Esboço de uma tese: a retórica “lítero-interpretativa” do direito.  

 

 

A essa altura da abordagem desenvolvida, e considerando-se a exposição da nova 

disciplina “Direito e Literatura”, bem como de suas correntes, sobretudo da corrente “di-

reito como literatura”  em que se insere a proposta dworkiniana do romance em cadeia, é 

irrecusável dar voz a uma tese que se insinua, sorrateira, passo a passo, nesta investiga-

ção, como se estivesse implícita ao que se explicita. Aliás, quanto à intuição do que está 

latente em uma obra, invoca-se Bachelard, que identifica o que se mostra sorrateiro num 

discurso, num estudo, num experimento, quando lateja o “foco secreto”:   

 
“Primeiro, essa obra tem um foco secreto... Não podemos fixar a hora em que 

o mistério se tornou claro o bastante para se enunciar como um problema” 

(2007: 12. Grifou-se).   
 

Admirável, a descoberta repentina do foco secreto, que aflora de súbito, como in-

tuição do que subjaz à matéria, ao método, à revelia (ou em consonância) do que se pro-

punha fazer com o material e sob a perspectiva explorada.  Bachelard a nomeia, a essa 

apreensão intelectual,  de “ intuição do instante”, que vem a ser o título de um dos seus 

opúsculos sobre a filosofia epistemológica avançada, que ousa acolher “a consciência do 

irracional como sucesso do pensamento” (2007-12. Grifou-se).  

A partir daí, levando-se em conta a abertura metódica que a interdisciplinaridade 

patrocina e ponderando com Regina Silveira sobre como a retórica e a argumentação 

podem estar juntas, pode-se ver a retórica “como processo argumentativo que busca a 

concordância e a adesão do outro”,11  e, aí, nesse embate argumentativo, torna-se forte 

uma idéia, um foco que se evidenciava latente em toda a investigação: a noção de que 

todo o discurso do “Direito e Literatura”, com ênfase interpretativa do direito, com sua 

argumentação inovadora, seu vocabulário de novos significados e sua força persuasiva, é 

retórico, eminentemente retórico, pois  se identifica o jogo de linguagem tradicional da 

teoria do direito, mas lhe acrescenta a literariedade, o sopro  da estrutura da narrativa,  

da interpretação que a teoria literária exprime, indo amoldar-se  à idéia lyotardiana, de 

                                                 
11 SILVEIRA, Regina Yara Martinelli da Silveira. Retórica antiga e nova retórica: Chaïm Perelman e os 
sofistas., in “Reflexão”, Campinas – PUC 31(89), pp.  75-82, jan,/jun., 2006. a revista traz outros artigos 
que esmiúçam os usos da retórica e sua conceituação. 
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algo que perturba a ordem, a estabilização científica e que constitui uma proposta de no-

vas regras do jogo de linguagem da teoria geral do direito, configurando a circunscrição 

de novo campo investigativo e nova forma de inteligibilidade do direito (qual, o vem 

fazendo, sim,  o “Direito e Literatura”): e tudo em sintonia com o que preconiza Lyotard 

em sua modelação epistemológica):  

 
mas é impressionante que surja sempre alguém para perturbar a ordem da ra-
zão. É preciso imaginar um poder que desestabilize as capacidades de explica-
ção e que se manifeste  pela promulgação de novas normas de inteligência, ou 
se preferir,  pela proposta de  novas regras do jogo de linguagem científica que 
circunscrevem um novo campo de investigação. (1989: 122. Grifou-se). 

 

Então, já se vê o “Direito e Literatura” e seu discurso com esse matiz lyotardiano, 

de nova forma de inteligência do direito (textual, narrativo, contínuo) de novo jogo de 

linguagem (como os explicitam os conceitos literários transpostos para a teoria do direi-

to: texto, narrativa, romance em cadeia, continuidade, hipótese estética etc.).  Por sua 

vez, embasar a nova disciplina, como eminentemente retórica, decorreria do múltiplo uso 

da retórica,  exposto por Reboul ( 2004: XXII):   

 
Ensinar a  compor segundo um plano, encadear os argumentos de modo coe-
rente e eficaz, a cuidar do estilo, encontrar as construções apropriadas e as fi-
guras exatas, a falar distintamente e com vivacidade, não serão retórica, no 
sentido mais clássico do termo?  

 

 

Sim, tal como o faz a novel disciplina,  ao criar argumentos, cuidar do estilo de 

suas manifestações, configurar os conceitos metaforicamente, tornando-os vívidos: tudo é 

retórica e do melhor  uso, tal como preconizado por Aristóteles (2007: 173),  não bastan-

do apenas conhecer  a matéria  do discurso, pelo que necessário “exprimir-se na forma 

conveniente”, para dar ao discurso “aparência satisfatória”.  

A descrição rebouliana,  dos “usos” da retórica,  é sintetizado com reforço  por 

Meyer (2007:69): “A retórica é uma argumentação condensada”. Portanto, a  retórica 

engaja-se na argumentação e a condensa, digere-a, conduz sua elocução.  Ainda Meyer 

(2007; 69) aclara que a retórica e a argumentação visariam à mesma coisa: à aceitação da 

resposta,  da preferência, de uma, em vez de outra, no jogo de pergunta-resposta que fi-

gura a argumentação: “Justamente por isso, a argumentação aparece por vezes mais ra-

cional do que na realidade ela é, e nesse sentido ela é mais retórica do que sua forma 

permite revelar” (grifou-se). Eis, portanto, cristalino o caráter retórico do discurso da 
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disciplina “Direito e Literatura”, mas não só retórico: é preciso reter sua natureza, seu 

matiz literário e interpretativo. 

Então, prosseguindo na preparação de anúncio da tese que se esboça, ao modo de 

ser  prestável da retórica, ainda se junta a licença retórica do pensamento nietzschiano, 

que dá fôlego ao projeto retórico da nova disciplina, como se lhe emprestasse asas:  con-

tra o positivismo do “só há fatos”, Nietzsche (2007: 155) opõe:  

 
Só há interpretações, não se podendo constatar nenhum fato em si: o mundo é 
interpretável de outro modo, ele não tem nenhum sentido subjacente, porém 
inúmeros sentidos,  perspectivismo.   

 

Também,  inúmeros,  os sentidos do direito – o que afastaria a referência  de mo-

nopólio da teoria tradicional do direito (animação, para a interdisciplinaridade, pela dis-

solvência das fronteiras entre as ciências). Meyer (2007: 33) já acentua a perda da ideia 

de verdade na argumentação,  que dá lugar ao verossímil, ao plausível: “A retórica torna-

se discurso sobre o discurso racional, que nem por isso é científico, com suas conclusões 

tão-somente verossímeis, e é isso que se entende por “argumentação”.  Enfim, a supera-

ção da ideia de verdade, portanto, deixa ainda mais à vontade a retórica nos âmbitos da 

argumentação, viabilizando o discurso.  

Ainda, outro argumento, exortativo (para a nova disciplina e seu discurso) e que 

será fundamental na amparo da tese que se esboça (da retórica “lítero-interpretativa” do 

direito). Ante a pragmática do direito posto e a esperança por algo que o direito nunca 

realiza em sua concretude, surge o apelo a novas perspectivas. A frustração da expecta-

tiva pelo direito que nunca vem, ou a insatisfação de se ver o direito como é,  talvez 

configurem o desafio a que se referia Rorty (2006: 105-125) ao propor que a filosofia 

não deveria ser  posta no caminho seguro da ciência, que os filósofos deveriam formar 

uma cultura especialista distinta, plúrima, o que seria diverso de se dizer que os filóso-

fos devessem ser “mais matemáticos do que advogados, ou mais microbiologistas do 

que historiadores”, arrematando: 

 
O  progresso filosófico não é feito executando-se, pacientemente, programas 
de pesquisa até o fim. Todos esses programas, eventualmente esvaem-se. O 
progresso é feito por meio de grandes feitos imaginativos (RORTY, 2006: 
124. Grifou-se) 
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Não escape que o empreendimento da nova disciplina “Direito e Literatura”, em 

convulsionar a teoria tradicional do direito, através de suas metáforas e perspectivas, é 

um grande “feito imaginativo”,  pois atua na elucidação do direito que nunca se concreti-

za. 

O mesmo Rorty, em prenúncio da abertura epistemológica (1997:125-126) enca-

rece os ânimos humanísticos e convida à interdisciplinaridade, à inovação de perspecti-

vas científicas, filosóficas e literárias, ao mesmo tempo que exemplifica sua prática bem 

sucedida: 

 
Concordo com Goffrey Hartmam que nós não devemos  tentar muito intensa-
mente separar filosofia de crítica literária, nem a figura do filósofo da do críti-
co. O modo segundo o qual Derrida, Hartman, Bloom e de Man tecem conjun-
tamente textos e considerações “literárias” e “filosóficas”, desconsiderando as 
fronteiras entre os gêneros tradicionais, parece-me justamente a maneira certa 
de proceder. 

 
 
 

Ora, esse entrecruzamento interdisciplinar (que a novel disciplina pratica e esti-

mula em seu campo) é a chave do futuro dialógico para as ciências, as artes e a filosofia. 

Assim,   nisto de dialogar, de inventar  perspectivas (e a perspectiva nada mais é que 

outra forma de ver as coisas,  recriando a interpretação do mesmo objeto), e de demons-

trá-las verossímeis,  chega-se ao ponto nevrálgico desse estudo, que é o de compreender 

que a nova disciplina “Direito e Literatura” atua, eloquentemente,  no campo de uma  

“retórica cultural” e das humanidades, mais kuhniana”, menos metódica, mais original, 

mais poética que científica – tal como preconizado por  Rorty, em transcrição intacta, 

que se repete:  

 
Ela (a retórica cultural) mencionaria mais os empreendimentos concretos par-
ticulares – paradigmas - e menos o “método”. Haveria menos conversa sobre 
rigor e mais sobre originalidade. A imagem do grande cientista não seria a de 
alguém que apreendeu algo corretamente, mas de alguém que fez algo de no-
vo. A nova retórica esboçaria mais do vocabulário da poesia romântica e da 
política socialista e menos da metafísica grega, da moralidade religiosa ou do 
cientificismo iluminista (RORTY: 1997;  67.). 

 

Na “retórica cultural’, o discurso filosófico desce do pedestal de primeira ordem 

da racionalidade, segundo Rorty (2002: 140): 

 
faria bem vermos a filosofia apenas como mais um gênero literário” e as opo-
sições clássico-romântico, científico-literário e ordem-liberdade como emble-
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máticas de um ritmo interno que perpassa todas as disciplinas e todos os seto-
res da cultura (2002: 140. Destacou-se)  

  

Sem dúvida, há uma proliferação de discursos e correlata retórica múltipla que 

perpassa não só todos os setores da cultura, também todos os temas e a prospecção a en-

frentá-los, como na identificação de Meyer  (2007: 24-25): 
 
Encontramos assim a retórica  no jogo de paixões, na literatura, na política, no 
tribunal, na linguagem natural, no raciocínio não-científico, na opinião , no 
bem-falar, no implícito, na intenção que se esconde atrás do implícito, no figu-
rativo, portanto no inconsciente que codifica sua linguagem) 

 

Diante de um conceito , fortemente aberto e heterogêneo da  retórica cultural, a 

tese que ser revela, o foco secreto desse estudo, se robustece. Não haveria mais dúvida,  

nem como adiar a germinação do que estava latente.  Pronto:  Dado que é um grande 

“feito imaginativo” que transcende ao usual e apela à originalidade, intencionando me-

lhorar a compreensão do direito, ampliar-lhe o potencial de satisfação aos que dele espe-

ram,  o discurso da novel disciplina insere-se  no que Rorty chama de “retórica cultural”. 

Eis, portanto,  situada o discurso do “Direito e Literatura” na retórica cultural, faltando, 

agora, sseu matiz “lítero-interpretativo” do direito: esta, a tese, o foco secreto, que se 

alastrava sorrateiramente, resultando neste raciocínio ora fundamentado (FISHER: 2007; 

24). 

Em favor da conceituação da retórica “litero-interpretativa” do direito, mostrou-se 

que a argumentação da novel disciplina evidencia originalidade na criação de um novo 

vocabulário e de nova conceituação que reabastecem a semântica da teoria tradicional do 

direito. Do mesmo modo, o viés dialógico,  de pergunta e resposta,  com outros saberes, 

como com psicologia, a teoria cultural, a sociologia,  relaxa o rigor do cientificismo (do 

dogmatismo) da teoria geral tradicional do direito, dando vazão ao inconsciente, à intui-

ção, ao que está implícito, em vez do que o rigor terminológico apregoa, atesta (e às ve-

zes encobre).  Ora,  essa performance originária da disciplina “Direito e Literatura” erige 

uma retórica, que se particulariza por seu objetivo de interpretação e sua forma literária.   

Anteveem-se discórdias, contudo, não se persegue aqui a última palavra que pu-

sesse fim à interminável controvérsia que alvoroça as correntes de toda teorização. Ao 

contrário, adota-se a recomendação que Eagleton defende em seu valioso ensaio,  “De-

pois da teoria” (2005: 64): 
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Estar dentro e fora de uma posição ao mesmo tempo - ocupar um território e 
ficar vagando ceticamente pela fronteira – é, com freqüência, de onde brotam 
as idéias mais intensamente criativas. 

 

Anote-se que este sentimento de estranheza e divagação (de cisma, cético) do 

pensamento especulativo é o estado de ambivalência, é o modo de ser de uma retórica 

cultural, comparável à noção de theoria de Rorty (1994:129): “uma vista sobre ampla 

faixa de território a partir de uma distância considerável”: aí se acopla o perspectivismo 

nietzschiano e rortyano, pela dissolvência das fronteiras epistemológicas, pela busca de 

feitos imaginativos, de modo que se torna audível e persuasiva  (embora se leve em conta 

o âmbito cético que ronda qualquer retórica) a tese de que o discurso da novel disciplina 

é retórico.  

Mas que retórica (lítero-interpretativa, que elementos a identificam, ou a caracte-

rizam? 

A resposta vem rápida.  Essa  retórica é “lítero-interpretativa” do direito, pois são 

seus elementos caracterizadores a argumentação pela  textualidade do direito,  de seu 

caráter (do direito) “narrativo”; a inserção na teoria geral do direito dos apetrechos ro-

manescos: continuidade e coerência,  fornecedores de elementos para a hipótese estética 

na adaptação dworkiniana; e, ainda,  a delineação do romance em cadeia”, em suma,  

literariedades, já examinadas aqui e às quais se retorna em síntese explicativa.  

De fato, todo esse arsenal conceitualístico e sua metaforização, sua recriação se-

mântica para a teoria tradicional do direito, implicam numa retórica “intensamente criati-

va” (Eagleton), evidenciam o matiz originariamente literário e interpretativo, posto que 

intenta interpretar o direito sob um viés oblíquo, de estar nele e fora dele, como disse 

Eagleton, no que se mostra, portanto, numa palavra, “lítero-interpretativo”.  

Ora,  a articulação da retórica lítero-intepretativa do direito acolhe a “intuição do 

instante” bachelardiano, que dá voz  ao “foco secreto”,  subjacente a toda a investigação 

empreendida: o foco soprado pela retórica “lítero-interpretativa” nascente, fulcral,  para a 

novel disciplina, identificando-a, pelo inovação vocabular e conceitual.    

Então, que se  exponham os prolegômenos dessa retórica “lítero-interpretativa” 

do direito. Primeiramente, que retórica, ou modo de ser retórico, haveria na disciplina 

“Direito e Literatura”?   

Prefigure-se, inicialmente, a filiação à retórica nietzschiana. Em “Gramatologia”, 

Derrida interpreta uma afirmação indireta de Nietzsche, dizendo:  
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Nietzsche escreveu o que escreveu. Escreveu que a escritura – e em primeiro 
lugar a sua – não está originariamente sujeita ao logos e à verdade. E que essa 
sujeição veio a ser no decorrer de uma época cujo sentido nos será necessário 
desconstruir (2004: 24). 
 

 

Bem assim o é  a retórica “lítero-interpretativa” do direito: sem sujeição à verda-

de, ao logos, tão racionalista (Oh, luzes, que se apagam!...). E já se pode justificar a de-

nominação de retórica “lítero-interpretativa”, atendendo a Aristóteles (2005:205) que 

exigia ser preciso “designar uma espécie nova de uma diferença real para lhes atribuir um 

nome novo”: ora, é exatamente o que se faz aqui, ao se identificarem os elementos se-

mânticos novos e conceituais da retórica “lítero-interpetativa” do direito, diferentes que 

são dos da teoria tradicional jurídica.  Exemplificando: basta considerar a proposta do 

romance em cadeia, o seu desenvolvimento sob o influxo ordenador da continuidade e 

coerência narrativas da cadeia do direito, sua textualidade, paramentada pela  hipótese 

estética. Sem dúvida, original e metafórica, essa hermenêutica da interpretação jurídica 

remete à interpretação construtiva dworkiniana, de inarredável matiz literário. 

Assim, palmo a palmo,  o que a retórica “lítero-intepretativa” diz de novo em re-

lação à interpretação do direito?  

Em primeiro lugar, para afastar o dogmatismo, ela não reivindica a verdade do 

seu discurso sobre o direito: em vez da verdade,  o apenas verossímil, a latência do trans-

parente, que se insinua. Ademais, ela entabula um diálogo com a teoria tradicional do 

direito e vai tecendo novos  conceitos:  da textualidade do direito, do fenômeno da hiper-

textualidade que atravessa as emanações jurídicas, da “narrativa” do direito processual, 

por exemplo;  a noção de “continuidade” de sentido e princípios na interpretação da rela-

ção jurídica; a “coerência” em sua interpretação, mais “compreensiva”; a adoção de ele-

mentos da teoria literária para nortear a hermenêutica jurídica, não se descurando do 

papel do texto, do leitor, do contexto;  o recurso à metáforas e analogias eminentemente 

literárias; ainda, o artifício do romance em cadeia, que interpreta a atividade decisional e  

a jurisprudência, comportando não só um caráter prescritivo, mas também uma herme-

nêutica da interpretação jurídica, à medida em que desloca a decisão judicial para o plano 

da “coerência” romanesca (que é outro conceito ligado à narrativa),  resultando na hipó-

tese estética, de interpretação adequada, tendo em vista os princípios jurídicos, políticos e 

morais da comunidade personificada. Este, o trabalho conferido aos  Guardiões Insones 

da Doutrina e da Jurisprudência no”Império do Direito”.  
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Enfim, na retórica “lítero-interpretativa” do  direito,  identificam-se os mesmos 

elementos estratégicos de “plausibilização” retórica,  adotados por Nietzsche: construção 

de argumentos com o uso de vários  domínios metafóricos, analogia, fábulas, parábolas, 

parodias intenções irônicas, alegorias e  anedotas”  (Lopes: 2006; 154). Do mesmo modo, 

a retórica do “lítero-intepretativa” não quer expender a “verdade” do direito,  porque a-

penas quer expressar uma doxa, diga-se, uma opinião trabalhada com certo matiz inter-

disciplinar,  com uma linguagem que já em si mesma é retórica (Nietzsche), porque esca-

pa à pretensão de cientificidade, porque anti-positivista,  pois dar-se mais com a  herme-

nêutica e a propaga; justamente porque a retórica superestima a força do argumento a 

que dá forma; e, mais, porque a retórica acompanha os fluxos/influxos da cultura, ao 

mesmo tempo que os realça ou os abala, convulsiona-os, destroça-os;  deletéria que é, a 

retórica é O Fantasma Verbal que assombrou Platão, justamente por soar anti-axiomática, 

porque irônica, zombeteira do dogmatismo e cética da correspondência das certezas ci-

entíficas: sedutora,  a retórica conquista,  para libertar noutros rompantes, e novamente 

arrebatar!  A retórica igualitária, porque iguala a todos, e a cada um,  no auditório uni-

versal.  Porque fala ao íntimo do indivíduo, é humanística por excelência;  sobretudo, 

porque não tem a pretensão de ser única, já que lhe apraz o embate agônico e sem este 

quedaria em silencio, ainda assim, retórico... Essa retórica encara o salto abismal das 

injustiças entre o direito posto e o direito postergado, contemplando o fogaréu em que 

crepitam as postulações impossíveis e os ideais postergados- daqui,  soam os estrépitos 

da retórica  “lítero-interpretativa” do direito... 
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 CAP. V - A retórica em Dworkin 
 

5.1 A retórica: o rethor e o orador. 

 

Apontada a retórica, pergunta-se pelo rhetor, o que redige o discurso, e pelo  ora-

dor, que o profere. Aqui, o retor é o jusfilósofo que concebeu sua teoria; é também o 

orador que palestra, defendendo suas idéias. Este orador foi rabiscado nessas páginas e 

ouvido com admiração: é Ronald Dworkin, O Gladiador do “Império do Direito”. 

Como se verá, Dworkin adota um estilo clássico: apela ao “ethos”, com sua defe-

sa da comunidade personificada e pelas virtudes do direito como integridade; é forte no 

“phatos”, pois invoca o abandono das inclinações pessoais do juiz, em favor do dever 

impessoal de encontrar a interpretação que melhor desenvolva  as práticas jurídicas da 

comunidade, com que alça a figura do juiz ao panteão dos heróis, de onde retira o juiz 

Hércules; e sabe articular uma “inventio”, com refinada argumentação, a partir do relevo, 

dramático, ínsito à carga agônica das disputas teóricas, o que justifica as sub-divisões 

deste capítulo dedicadas a um  ligeiro exame da retórica dworkiniana.   

Apenas para precisar o lugar filosófico da retórica, ilustra-se que a partir do sé-

culo XVIII, o filósofo italiano Vico antecipou a revalorização da retórica, ao contrapor à 

ciência moderna o resgate da tradição retórico-humanística, com  a tríplice invocação 

ao sensus comunis,  à prudentia e  eloquentia,  assim anotado por  Gadamer (1999:626). 

Tomada em empréstimo ao bispo Whateley (autor de brilhante tratado sobre a retórica, 

no séc. XVIII),  A. Richards apresilhou a definição da retórica como “disciplina filosófi-

ca que visa ao domínio das leis fundamentais do uso da linguagem”, como explicita 

Ricoeur (2000:123-124), inclusive, creditando a Richards a concepção da retórica como 

teoria do discurso, “um estudo da compreensão e da incompreensão verbal”. Há outro 

aspecto que favorece a concepção filosófica da retórica, é a incorporação da retórica  à 

prática filosófica renovada, num movimento que  Toulmim nomeou de  “recuperação da 

filosofia prática”:    

 
Com o retorno ao oral, à retórica, aos atos de fala, ao discurso, à narrativa, à 
conversa, aos jogos de linguagem, ao particular, ao local e ao oportuno (não 
como doutrina, nem debates nomotéticos e ideográficos, erklären e verstese-
hen, mas como movimento (apud, Geertz: 2001; 129-130. Itálicos do autor.) 
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Perelman também comparece para atestar o uso filosófico da retórica, indispen-

sável à inteligibilidade argumentativa: 
 
Nenhum pensamento filosófico pode dispensar analogias que o estruturam, o 
tornam inteligível e expressam, ao mesmo tempo,  o estilo pessoal do filósofo,  
a tradição na qual ele se insere, que prolonga e adapta às exigências de sua é-
poca ( 2004; 345). 
 

 

Eis, delineado o escopo filosófico da retórica, tal qual o conteúdo jusfilosófico 

que a retórica dworkiniana veicula (o que concorre para a estampa da retórica “lítero-

interpretativa” do direito).  
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5. 2 A retórica no labirinto da controvérsia.  

 

Um exórdio assoma espontâneo à descrição que se fará da retórica dworkiniana. 

Na Ágora do mundo, auditório sem fronteiras, em que ressoam todos os discursos (“au-

ditório universal” de Perelman (1999: 37), em versão coletiva, pois “cada cultura, cada 

indivíduo, tem sua própria concepção  do auditório universal”), a retórica ressoa, sonora 

ou furtiva,  solene ou dissimulada,  insinuante sempre, insidiosa às vezes... Essa imagem 

metafórica resume a apresentação do “texto universal” pela retórica,  o qual aponta a 

multiformidade das comunicações e a variedade dos  sentidos que compõem o “entu-

lhamento de linguagens”, descrita por Barthes (2004:14),  a hipertextualização,  em que 

a retórica atua, mesmo nas “esfoladuras do texto”,  na leitura salteada, fragmentária, 

intermitente, “numa jubilação contínua (...)  em que, por seu excesso, o prazer verbal 

sufoca e oscila na fruição”. 

 Também, no direito, a retórica dá nota, denota, para além da semântica estática, 

nas asas da metáfora, da analogia,  da força imagética, amplificando a pragmática (do 

direito), a interpretação aberta às múltiplas dimensões (sócio-culturais-históricas); do 

mesmo modo, a retórica atua na translação metafórica do direito,  em seu escopo elo-

qüente, seu  ornamento normativo, sua linguagem que capta o Outro e o quer persuadir 

e convencer, mas também forçá-lo a alguma coisa, que pode ser o aniquilamento (pro 

exemplo, na dissolução da pessoa jurídica, ou sua falência).   Daí,  numa comparação 

retórica,  entende-se o discurso jurídico como o espaço sinuoso do labirinto da contro-

vérsia, e a retórica – o fio de Ariadne – que entra em cena (a imagem da busca da saída 

argumentativa no labirinto da controvérsia...)  e encena a saída/libertação ante a iminen-

te “capitulação” ao argumento adverso, isto é, a retórica põe-se em movimento, em bus-

ca da resposta; e, isso de buscar, de tentar encontrar o caminho argumentativo, basta-

lhe: o que significa que não tem certeza do que se vai encontrar. Assim,  a retórica faz-

se convincente e persuasiva na alocução dos argumentos que inventa, os quais operam 

como pistas da saída do labirinto;  pistas que podem revelar-se falsas... Ou seja , o retó-

rico acredita que deve discursar, levado aonde for o discurso... Aí,  na incerteza de aon-

de vai chegar, o retórico sabe-se cético, pois não tem a garantia de aonde vai ou quando 

terminará a jornada da controvérsia. 
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É nessa contextura agônica da interpretação do direito, e contra a luz incandes-

cente dos castiçais dogmáticos, que Dworkin mostra as armas em combate pelo  “Impé-

rio do Direito”. 
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5. 3 O Guardião da Integridade. 

 

 

Falar é uma prática social, dentre outras. Embora partindo de atos individuais, 

há uma recepção comunitária, que  decodifica a práxis (por exemplo, do direito), como 

se perguntássemos o que queremos dizer com isso de direito e nisso se multiplicassem 

as práticas correspondentes: a resposta se articularia, certamente, a partir do entrelaça-

mento social, a partir da “forma de vida” compartilhada – di-lo Dworkin, invocando 

Wittgenstein:  

 
Isso significa não apenas usar o mesmo dicionário, mas compartilhar aquilo 
que Wittgenstein chamou de forma de vida suficientemente concreta, de tal 
modo que possa encontrar sentido e propósito naquilo que o outro diz e faz, 
ver que tipos de crença e de motivos dariam um sentido a sua dicção, a seus 
gestos, a seu tom de voz e assim por diante. Devem, todos, “falar a mesma 
língua” em ambos os sentidos da expressão.12  

 

Essa “forma de vida”, que unifica e anima as relações na  comunidade hipotéti-

ca,  consubstancia a  integridade do direito, escorada nos princípios morais e políticos 

fundadores, que somadas à equidade, justiça e coerência, nortearão a interpretação 

construtiva – o direito como narrativa, capítulo por capítulo, do romance em cadeia. A 

referência é pertinente e não destoa da sentença de Wittgenstein (1995:183): “Conceber 

uma linguagem é conceber uma forma de vida”. 

A leitura de Johannh Glock (1997:174), comentando Wittgenstein, sobre o con-

ceito, sócio-cultural, de “forma de vida” reforça a compreensão enunciada por Dworkin:  

 
Nos livros Azul e Castanho (134), imaginar uma linguagem é o mesmo que 
imaginar uma “cultura”. Por conseguinte, uma forma de vida é uma formação 
cultural ou social, a totalidade das atividades comunitárias em que estão i-
mersos os nossos jogos de linguagem.  
 

Com esse discurso de “forma de vida”, compartilhada linguística, jurídica e poli-

ticamente,  Dworkin (2003: 228) assume (dir-se-ia) a postura de  “Guardião da Integri-

dade”,  tal a carga de “ethos” e de “phatos” do seu discurso, prescrevendo a virtude, 
                                                 
12  Ao analisar uma prática social (de cortesia)  numa comunidde hipotética, Dowrkin antepõe duas 
formas de interpretação, com opção pela última, com que construirá sua interpretação construtiva: 1º) a 
que intenta a descoberta dos propósitos e intenções dos outros participantes da prática social; 2ª) a que 
empreende à descoberta dos propósitos da comunidade que abriga tal prática, concebida como forma de 
vida mental, consciência de grupo. Dworkin, ob. cit., pp. 76-7. 
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como respeito aos valores e conteúdo das práticas jurídicas e morais (formas de vida), 

assumidas pela comunidade: 

 
Mostrarei que uma sociedade política que aceita a integridade como virtude 
política se transforma, desse modo, em uma forma especial de comunidade, 
especial num sentido que promove sua autoridade moral, para assumir e mobi-
lizar o monopólio da força coercitiva. (...) A integridade protege contra  a par-
cialidade, a fraude ou outras formas de corrupção. 

 

É incisivo, ainda, na guarda dos fundamentos e da força cogente da  ordem jurí-

dica: 

 
Portanto, uma teoria da política do direito completa inclui pelo menos duas 
partes principais: reporta-se tanto aos fundamentos do direito – circunstâncias 
nas quais proposições jurídicas específicas devem ser aceitas como bem fun-
dadas ou verdadeiras – quanto à força – o relativo poder que tem toda e qual-
quer verdadeira proposição jurídica de justificar a coerção em vários tipos de 
circunstâncias excepcionais. Estas duas partes devem empenhar-se mutua-
mente (2003; 136).  
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 5.4 A construção do “ethos”.  

 

Que imagem do orador/retor se formaria a partir do discurso/texto? Estamos 

perguntando pela repercussão dos argumentos no auditório diante do “conjunto daque-

les que o orador quer influenciar com sua argumentação” (Perelman: 1999; 22). Como 

se recepciona o discurso, o que se percebe para além da argumentação, inclusive por ela 

mesma? Ora, é a retórica que estende os braços da linguagem para o outro, pois quer 

mostrar-se familiar, reconhecível, ao mesmo tempo em que reconhece os sinais do audi-

tório, para encetar a consonância do orador com o auditório, mediada pela recepção da 

argumentação que se desenvolve, em busca da adesão à mesma trajetória e às mesmas 

emoções (“phatos”), no apaziguamento da inteligência (do espírito), quando cesse o 

debate, finda a controvérsia, ultimado o elogio, se for o caso. Para tanto, nessa empresa, 

segundo Aristóteles, o caráter moral do orador é exigência da praxis retórica e pode 

advir da autoridade moral, pelo que se conheça da vida do orador, ou pela  sinceridade 

com que este se mostre no decorrer do discurso (e aqui o teatral irrompe na elocução 

(algo de teatral, cênico, mimético) de mostrar-se digno de confiança, mesmo que de fato 

não o seja). E Aristóteles (2005: 148) arremata: “Se as máximas são honestas, farão por 

conseguinte que o caráter do orador pareça igualmente honesto”. Eis, construído o “e-

thos”, “a confiabilidade do orador, inspirada ao auditório.”(REBOUL: 2004; 48).  

De fato, Dworkin mostra-se sincero, sereno e sensato,  pelo teor equilibrado do 

seu discurso. Não faltam os elogios que atestam a seriedade, estatura moral e respeita-

bilidade do Professor de Oxford, ainda que  se discorde do seu pensamento, como o 

expressa Posner, sem qualquer deslustre:  

 
Dworkin é um realista moral. Ou pelo menos é o que parece quando sua cren-
ça de que existem respostas corretas para as questões jurídicas se justapõe a 
sua crença em que os juízes devem “identificar os direitos e deveres jurídicos, 
na medida do possível, a partir do pressuposto de que foram todos criados por 
um único autor – a comunidade personificada -, expressando uma concepção 
coerente de justiça e equidade.” O que temos aqui são termos morais (POS-
NER; 2007; 269) 
 

 

A fluência retórica, sempre avalizada pela elocução - isto é, o cuidado com o es-

tilo, com a língua (REBOUL: 2004; 247), o uso da melhor expressão, o recurso ao tro-

pos -  é própria do discurso construído classicamente. Dworkin mantém a atenção do 
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leitor, enreda-o no esclarecimento de suas análises,  como nesta passagem, eminente-

mente exortativa,   qual fora um exórdio (isto é, preparação do auditório, para o que se 

vai discutir) na melhor tradição retórica: 
 

Estudaremos o direito como integridade e vou recomendá-lo nos capítulos se-
guintes. (..) Quero dizer que a comunidade tem seus próprios princípios que 
pode honrar ou desonrar, que ela pode agir de boa-fé ou má-fé, com integrida-
de ou de maneira hipócrita, assim como o fazem as pessoas. Posso de fato pre-
tender personificar a comunidade de maneira assim vívida? Posso mesmo que-
re atribuir ao Estado ou a comunidade princípios que não são simplesmente 
aqueles da maioria de seus membros? (2003: 204) 

 

 

Tal postura é moralista, relativamente, quanto aos princípios morais e políticos 

que dão feição à comunidade personificada; noutro prisma, é hermenêutica, quanto à 

interpretação que se fará desse corpo de princípios. Daí é que, no âmbito pragmático, 

Dworkin prescreve  a honra e boa-fé dos participantes da comunidade  quanto aos prin-

cípios assumidos – o que equivale a uma postura ativa pela moralidade e  pela prática 

interpretativa coerente com tal moralidade jurídico-política, como explicita  a dialética 

engenhosa e a retórica pertinaz de Dworkin nas páginas do ‘ID’, instigando,  como di-lo 

Bonorino (2003: 38),  à produção de “inesgotável literatura crítica.”   

É a palavra de Aristóteles ( 2005:97) que mais esclarece o que estamos mostran-

do da retórica dworkiana -  a confiabilidade de seu discurso, seu convite à reflexão e 

deliberação do leitor: “A confiança que os oradores inspiram provém de três causas, sem contar as 

demonstrações; e são as únicas que obtêm a nossa confiança:  Ei-las: a prudência, a virtude e a benevo-

lência”.  

Com tal empenho retórico-dialético, em que a argumentação percorre as artérias 

límpidas do discurso,  Dworkin dá exemplo, soberbo,  da retórica clássica, de esmerada 

inventividade. 
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5. 5 A retórica analítica de Dworkin 

 

 

Flagra-se, na leitura do “ID”, a tessitura da retórica analítica dworkiniana: a que 

dá conta da análise da “realidade do direito”  e das estratégias práticas assumidas,  a 

partir do que Adeodato chama de “visão interna” do direito dogmatizado,  cujas “carac-

terísticas” são alinhadas pelo Professor da Casa de Tobias, as quais (também numa visão 

interna das práticas do direito) comportam a dicção retórico-analítica do Professor de 

Oxford, embora aqui apenas em menção correlacionada às de Adeodato:  1) a fixação  

dos textos normativos (que Dworkin chamará de “integridade de legislação”);   2) a sig-

nificação dos termos que o compõem (abordada na “interpretação construtiva” dworkia-

na); 3) a argumentação postulacional (que Dworkin tratará como “divergências no bojo 

das pretensões conflitantes”); 4) a decisão com base nos textos jurídicos (que reclamari-

a, segundo prescreve Dworkin,  a  técnica interpretativa do “romance em cadeia”);  por 

fim, 5) a justificação das decisões concretas (na concepção dworkiana, a “integridade 

do direito”, procedimentalmente).13    

Pode-se ver o encadeamento retórico-analítico de Dworkin, no “ID”, a partir da 

pergunta, que Dworkin se faz:  “O que é o direito?”.  Dworkin assume, a partir daí,  a 

auto-referenciabilidade do conceito de direito, conecta-lhe a prática argumentativa 

como veículo das divergências postulacionais jurídicas, para enfeixar o direito como 

um todo, em sua integridade de princípios políticos-jurídicos e de práticas consenstâ-

neas, reclamando por coerência aos participantes da comunidade hipotética; e, por fim,  

aqui, sobressalta o “direito como narrativa”, capítulo por capítulo, no texto em forma-

ção – “o romance em cadeia”. Este cômputo de estratagemas robustecem a retórica 

analítica dworkiniana, sem dúvida.  

Tal empreendimento teórico-retórico (deixando-se de lado a prisão dogmática 

com que se quer enredar a retórica...) implicaria, para chegar a bom-termo, numa lin-

guagem articulada, com forte apelo crítico-interpretativo, e idealizante, algo que fun-

ciona como suplementação da realidade, que advém, sim, do exercício da retórica-

                                                 
13  Adeodato, João Maurício, ibid., p. 310-312. Essa correlação, analítico-retórica, da visão interna 
do direito, por Adeodato,  compõe parte extensa da análise dworkiniana conforme se vê ao longo do  “ID”, 
sem que no entanto caiba aqui cotejá-las. 
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analítica (derridiana, até), no que se embotam o teórico, o fictício, nitidamente retóricos, 

e sem fronteiras – pelo menos, como se aproveita do que Derrida (2004: 342) vê na lin-

guagem articulada, como  “suplemento perigoso do instantâneo fictício e da boa fala,”  ao que se 

somam “o conhecimento e o trabalho, a procura inquieta do saber”, que desembocará no gozo - 

mas isso é outra trela... 
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5. 6  Os tropos atuantes 

  

É bastante atentar para alguns detalhes da exposição dworkiniana e já se consta-

tam as sutilezas retóricas. Exemplo: a intitulação dos tópicos para desenvolvimento ar-

gumentativo, com títulos que  evidenciam  estratégia para despertar a atenção, como se 

tratasse de uma espécie de exórdio (a parte inicial do discurso, estratégia (variada), a 

partir da qual  o orador “tenta tornar o auditório dócil, atento e benevolente”, na didática 

rebouliana (2004: 248). A intitulação no “ID” é instigante: A comunidade personificada; 

O direito além dos direitos; Os sonhos do direito; Temos o direito de aumentar as ri-

quezas? Os Fundamentos e a força do direito; O enigma da legitimidade; Quando a 

linguagem é clara?; O romance em cadeia; O desafio do ceticismo interior; O método 

de Hércules; O juiz Hércules, entre outros.  

Há nessa intitulação temática respingos da grandiloqüência deliberativa  que in-

citava e emocionava aos atenienses (o phatos empolga). Esses títulos e sub-títulos que 

pululam no discurso dworkiniano são como pegadas nítidas no caminho ao “phatos”, 

isto é, à composição psicológica do discurso, no controle das emoções que o ora-

dor/autor quer despertar no auditório (ouvinte/leitor), um direcionamento para certo â-

nimo, expectativa que circula do auditório ao orador, e vice-versa, numa perscrutação 

recíproca, de que nos dá conta a condensação aristotélica de Reboul (2004: 48).   

Em toda dialética, o entimema e a retórica estão presentes. Discurso do prová-

vel, o direito não se encerra; sua auto-referência indica a circularidade interpretativa, um 

fecho em torno de si mesmo, do apenas razoável (ainda que se o queira categórico) do 

aceitável (pois que a tanto se busca a justiça),  ou do impositivo, ao fim e ao cabo do 

devido processo legal, onde a verdade/sentença é apenas um manto com que se enco-

brem às vezes disparates de todo tipo: jurídico, político, moral, econômico. A retórica 

de Dworkin compreende essa instabilidade das práticas jurídicas, as divergências laten-

tes, e o recurso consciente à retórica, para persuadir: 

 
O direito é um conceito interpretativo. (...) Teorias gerais do direito são, para 

nós, interpretações gerais da nossa própria prática judicial. Rejeitamos o con-

vencionalismo, que considera melhor interpretação, a de que os juízes desco-

brem e aplicam convenções especiais, e o pragmatismo, que a encontra na 
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história dos juízes vistos como arquitetos de um futuro melhor, livres da exi-

gência inibidora de que, em princípio, devem agir coerentemente uns com os 

outros. (2003: 488-89) 

 

Eis o condutor de argumentos, celebrante da coerência interpretativa, eclético no 

uso multidisciplinar dos conhecimentos, Dworkin(2003; passim, 113-165) extravasa sua 

torrente oratória recorrendo aos entimemas, com que reduz o cientificismo de certas 

proposições, encurtando o silogismo cansativo:  

Os paradigmas são rompidos, e surgem novos paradigmas. São esses os diver-
sos elementos de nossa nova imagem da jurisdição (...).  

(...) Quem quer que pense que a coerência de princípio, e não apenas a de es-
tratégia, deve situar-se no âmago da jurisdição, terá rejeitado o convenciona-
lismo – tenha ou não consciência disso.  

Se sentíssemos por amantes, amigos ou colegas, nada além do mais intenso in-
teresse que pudéssemos sentir por todos os nossos concidadãos, isso significa-
ria a extinção, e não a universalidade do amor. (2003:259)  

 
 

Chama-se de “invenção”  (heuresis, em grego) a escolha dos argumentos e de 

outros meios adequados à exposição e  recepção do discurso; é  uma das quatro fases 

por que passa o retor/oador na construção do seu discurso, como resume Reboul (2004: 

42-44): “compreender o assunto e reunir todos os argumentos que possam servir (inven-

ção); pô-los em ordem (disposição); redigir o discurso o melhor possível (elocução): 

finalmente exercitar-se proferindo-o (ação)”. 

  A invenção modula a extensão do discurso e instrui a seleção argumentativa. 

Para tanto, além de  dominar o tema abordado (como no caso de Dworkin , quanto à sua 

visão hermenêutica do direito e de sua práxis), buscar-se-á dar ao discurso o melhor 

estilo, como indica Aristóteles.(2005: 173), “uma forma conveniente ao assunto que está 

sendo tratado e com aparência satisfatória”.  

Expressivo e qualificado, o discurso, Dworkin recorre, com maestria, aos  tro-

pos, figuras de sentido, de translação das palavras, como aparato de linguagem e reforço 

retórico, entre outros: 

Para arremate, na peroração (recapitulação que se faz, ao final, dos pontos prin-

cipais do discurso): “É tempo de ligar os fios de um longo argumento” (2003: 259).  

Também comparece a figura de estilo, prolepse, que consiste em antecipar o ar-

gumento do adversário e respondê-lo, como ensina Aristóteles (2005: 187: o orador se 
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antecipa e prever as censuras possíveis de outrem, “o que ele diz então parece ser verda-

de, visto que tem consciência do que faz”. Dworkin é um bom discípulo do Estagirista, 

no uso da prolepse, ao antecipar as possíveis críticas à sua obra: 

 
Alguns críticos estarão ansiosos por dizer, a essa altura, que nosso projeto 
não somente é parcial nesses vários aspectos, mas também é falho... Um bom 
entendimento do direito como fenômeno social exige, na opinião desses críti-
cos, uma abordagem mais científica, sociológica ou histórica (2003: 16).  

 
 

A resposta vem, categórica:  

 
Essa objeção fracassa em decorrência de sues próprios critérios. Pede realis-
mo social, mas o tipo de teoria que preconiza é incapaz de oferecê-lo. O direi-
to é sem dúvida um fenômeno social. Mas sua complexidade, função e con-
seqüências dependem de uma característica especial de sua estrutura: (...) a 
prática argumentativa (2003: 17).  
 

 

Há também o manejo alentado de  metáforas.  Para Aristóteles, no acolhimento 

que lhe dá Ricoeur,  a metáfora é superior à comparação, pois esta vem naquela implíci-

ta e desafia a inteligência prazerosamente; seria mais elegante e propícia aos entimemas, 

ela diz que isto é aquilo; a comparação, que isto é como aquilo - numa palavra ricoeuri-

ana: “Toda metáfora é uma comparação implícita, na medida em que a comparação é uma metáfora de-

senvolvida” (RICOEUR: 2000; 46).  A verdade é que a comparação tem força retórica, pois 

vai além da semântica estática, no impulso retórico, que, aliás, conta muito em direito – 

assevera Posner (2007: 530) : “A ciência, para não citar o pensamento cotidiano, é influenciada por 

metáforas. Por que o direito não deveria sê-lo?” 
Dworkin, por sua vez,  é mestre em usar as metáforas e comparações:  

 
Vivemos na lei e segundo o direito. (...) (o direito) É espada. Escudo e amea-
ça: lutamos por nosso salário, recusamo-nos a pagar o aluguel, somos obriga-
dos a pagar nossas multas ou mandamos para a cadeia, tudo em nome do que 
foi estabelecido por nosso “soberano abstrato e etéreo, o direito.”  (...) So-
mos súditos do império do direito, vassalos de seus métodos e ideais, subju-
gados em espírito enquanto discutimos o que devemos portanto fazer. (2003:  
no Prefácio. Grifou-se). 

 

Outro recurso de figuração lingüística, a analogia,  é simbólica, aberta  às trans-

lações de sentido, e pode ser usada com apelo mítico. Em Dworkin (2003; 294) o mito-

lógico comparece para realçar o trabalho extraordinário, estafante,  da exigência (feita 

pela integridade do direito) de pôr à prova sua interpretação, “de qualquer parte da vas-
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ta rede de estruturas e decisões políticas de sua comunidade, perguntando (e responden-

do) se ela (a interpretação) poderia de fato fazer parte de uma teoria coerente que justifi-

casse essa rede como um todo” – trabalho para um juiz Hércules, de talento sobre-

humano e tempo infinito, como bem entronizado:  

 
Nenhum juiz real poderia impor nada que, de uma só vez, se aproxime de 
uma interpretação plena de todo o direito que rege sua comunidade. É por is-
so que imaginamos um juiz hercúleo, dotado de talentos sobre-humanos e 
com um tempo infinito ao seu dispor (Dworkin:2003; 294). 

 

Expositor crítico de teorias, defensor do papel irresistível da doutrina como parte 

geral da jurisdição, intérprete das práticas do direito, Dworkin exalta o papel dos juízes,   

sem deixar de identificar o caráter inarredável da doutrina, que permeia todo argumento 

jurídico (inclusive, o decisional):  
 
Assim, nenhuma linha claramente delineada separa a doutrina da deliberação 
judicial, ou de qualquer outro aspecto da aplicação do direito. (...) Qualquer 
argumento jurídico prático, não importa quão detalhado e restrito seja, adota 
o tipo de fundamento abstrato que oferece a doutrina, e quando há confronto 
entre fundamentos antagônicos, um argumento jurídico assume um deles e re-
jeita os outros. Desse modo, o voto de qualquer juiz é, em si, uma peça de fi-
losofia do direito, mesmo quando a filosofia está oculta e o argumento visível 
é dominado por citações e listas de fatos. A doutrina é a parte geral da juris-
dição, o prólogo silencioso de qualquer veredito (2003: 112-113)  

 
 
Pode-se ler este trecho, de requintada construção dialético-retórica, como se fora 

uma peroração, suficientemente emotiva, para os pensadores do direito, pois,  exaltação 

sedutora do labor judicial e doutrinário.  
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CONCLUSÕES 

 

 

As conclusões não podem vir fora do contexto exposto e discutido. Como ensina 

Fisher (2008: 24), os fundamentos e as razões “sustentam, justificam, estabelecem, pro-

vam ou demonstram a conclusão” . As conclusões, portanto,  devem ater-se ao  itinerá-

rio expositivo e às discussões aí trançadas, em seus termos e alcance: fora disso não se 

trataria de conclusões, mas, de projeções, para além do texto visto e discutido. Então, 

conclua-se: 

 

1. A disciplina “Direito e Literatura”, sob a perspectiva interdisciplinar que a ca-

racteriza, e a partir de sua liberdade metodológica, de seu experimentalismo, de sua ori-

ginalidade terminológica, compôs um discurso interpretativo do direito e de sua práxis, 

pondo em circulação alternativa à tradicional teoria geral do direito apetrechos literá-

rios, obtendo êxito acadêmico, qual o confirmam a sua autonomia disciplinar e a cres-

cente produção acadêmica que enriquece sua vasta bibliografia.  

2. Marcada pelo estímulo metodológico da interdisciplinaridade,  o “Direito e 

Literatura” comporta aproximações não só com a tradicional teoria geral do direito, 

também com a escora eclética da filosofia hermenêutica, com o enfoque  lingüístico da 

virada lingüística e os usos da retórica. Sensível ao acervo cultural,  a nova disciplina 

insere-se, muito à vontade, no campo, vasto, da “retórica cultural”, que Rorty conceitu-

ou programática, pragmática e exortativamente. Ou seja, “Direito e Literatura” é uma 

tentativa de comover o discurso jurídico aos princípios político-morais de integração da 

sociedade, papel este a que a retórica se presta mais apropriadamente do que qualquer 

ciência. 

3. O modo de ser retórico do discurso da novel disciplina, em sua materialidade 

expressiva, em seu apelo ao ético, à impessoalidade, à personificação de uma comuni-

dade de princípios, é prenhe de invenção, experimentalismo, idealidade, constituindo-se 

em nova semântica, que enriquece o jogo de linguagem da teoria interpretativa do direi-

to e de sua práxis.  

4. Tal discurso encontra sistematização adequada nas correntes “direito na litera-

tura” e “ direito como literatura”, cujos traços são indeléveis.  Na corrente “direito na 

Literatura”, as obras literárias tratam o direito, seus institutos, seus operadores, confron-

tados a todo instante o direito positivo e o direito natural, como em “Antígona”;  como o 
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bacharelismo empolado e a pretensão de cientificidade rígida, na descrição de Rabelais 

e de Monteiro Lobato, Aí, o enfoque inédito, para a teoria geral do direito, da perspecti-

va anti-científica, especulativa, francamente desconcertante e de indubitável pertinência, 

qual a farsa política da “Constituinte”, no exemplo satírico de “Os bruzundangas”, de 

Lima Barreto. Por sua vez,  na corrente “direito como literatura”, a translação de artefa-

tos da literatura e da teoria literária, para a interpretação jurídica, do mesmo modo que 

para a modelação da decisão judicial, tais, a textura do direito, sua narratividade, a inter-

textualidade operosa na dicção jurídica, de teor prescritivo e doutrinário,  infiltraram-se 

de vez na teorização do direito, renovando-lhe as perspectivas de compreensão. Se não 

alcançam, nem intentam, a verdade do direito, interpretam-no em seu instante de recep-

ção pela sociedade, sob o crivo de perspectivas que só a interdisciplinaridade alimenta-

ria.  

5. Nesse ponto da translatividade interdisciplinar, a proposta do romance em ca-

deia, de Ronald Dworkin, assume o cume dessa nova leitura do direito; fulcra-se inarre-

dável alternativa à clausura do positivismo, convencionalismo e pragmatismo jurídicos, 

exacerbados, contra os quais o pensamento dworkiniano é um dramático contraponto.  

Apesar de discutível metaforização do fazer judicial decisório, o romance em cadeia 

tem o mérito de não só modelar a composição jurisprudencial, quanto à interpretação 

jurídica, essencial à permanente criação do direito, mas também (o mérito) de dar-lhe  

uma dimensão artística que extrapola do apenas jurídico, a qual (dimensão artística) 

inibe a tentação da subjetividade discricionária do juiz, ante a perplexidade  do positi-

vismo,  as amarras formais convencionalismo e à falta de perspectiva histórica do prag-

matismo jurídico. Enfim, o romance em cadeia carrega em suas página uma narrativa 

que leva o direito à integridade política, moral e jurídica,  tal como uma sociedade vir-

tuosa (de princípios)  deveria assumir.  

 6. Com esse arroubo de projeção ao mesmo tempo jurídico e de matiz político e 

moral, o discurso deliberativo da novel disciplina assume mais a feição do “phatos”, da 

persuasão, do verossímil, mais do que do convencimento e da certeza; afinal, é a “retó-

rica cultural” que soa, contingente.  Tal discurso cumpre, sim, o papel que lhe cabe: de 

oferecer uma alternativa à visão tradicional do direito, hermeticamente construída, com 

pretensão de uma cientificidade rígida, discutível – o que resulta numa retórica “lítero-

interpretativa” do direito, em que preceitos literários, como narrativa, coerência, conti-

nuidade, hipótese estética, teoria literária da interpretação, são incorporados à reflexão 

sobre o universo do direito e sua práxis. O caráter artístico das emanações jurídicas, 



 

 

115

 

como de sua ritualística, de sua simbologia, são temas mais próximos da arte, da intui-

ção, do fluxo wittgensteiniano das “formas de vida”,  que dos paradigmas científicos: 

isto é o que a vertente disciplinar “Direito como Literatura” expende, analisa e reelabo-

ra, ao tratar da textura do direito, de sua narrativa coerente, de sua hipótese estética co-

mo no romance em cadeia dworkiniano, tudo ilustrado pela retórica “lítero-

interpretativa” do direito, cuja alocução ganha audiência crescente. 
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