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APRESENTAÇÃO

A Arte antes de tudo é atividade humana, é ação consciente, 
intencional. Se expressa, se manifesta de forma estética ou comuni-
cativa mediada por linguagens das mais diferentes formas, como de-
senho, pintura, literatura, música, charges, arquitetura, dança, teatro, 
cinema, produções televisivas ou conteúdos produzidos para consu-
mo livre na internet, memes, tirinhas, quadrinhos, maquiagem, design, 
publicidade, entre outros. 

O estudo do belo e da beleza na filosofia constitui uma área 
de reflexão entendida como estética. A estética como resultado da 
atividade humana caracteriza aquilo que chamamos de arte. Por muito 
tempo a produção artística era aquela que se podia admirar, apreciar, 
deslumbrar. Contudo, a própria sociedade e o artista revolucionam 
suas construções, e passam a produzir elementos culturais e artísticos 
que não necessariamente devam servir à apreciação e deleite daquele 
que a contempla, ou com ela interage.

O que estes artistas passam a objetivar com suas obras é um 
processo de diálogo, ressignificando conceitos e críticas, imprimindo 
conteúdos pessoais e políticos em suas produções. A arte não neces-
sita ser evidente, pode carregar em si reflexão além de contemplação, 
percebendo que aquele que a aprecia não vê beleza, sentido ou crítica 
em um único padrão estético. Para Lagrou (20091), inclusive, a arte 
age sobre as pessoas, produzindo nelas reações cognitivas diversas. 

Toda comunicação humana é mediada por signos comuni-
cativos, em alguns momentos textuais e em outros, inclusive, artísti-
cos. Toda comunicação tem em si um objetivo, uma intenção. A arte 
pode buscar encantar, chocar, criticar. O discurso pode buscar eman-
cipar, dominar, manipular. Um texto pode buscar esclarecer, vender, 
convencer. É possível que, textos, discursos orais e as construções 
consideradas tradicionais possam utilizar a arte, a estética e o design 
como elementos agregadores da comunicação.

O Direito, compreendido em um campo do conhecimento que 
tem cada vez mais buscado diálogos interdisciplinares em âmbitos 

1  LAGROU, Els. Arte indígena no Brasil: agência, alteridade e relação. Belo Hori-
zonte/MG: Arte, 2009.



acadêmicos, ainda encontra em sua prática uma tradição oral e escrita 
bastante positivista, formal e técnica. Este modelo também se constitui 
num signo de poder, como se o universo jurídico pertencesse apenas 
a alguns poucos – os operadores do Direito. Todavia, o acesso à Jus-
tiça como princípio maior do Direito deve buscar garantir não apenas 
que as pessoas consigam exercer seu direito de acionar os órgãos 
públicos requerendo providências jurisdicionais, mas também, com-
preender os direitos que possuem – garantias básicas da cidadania. 

É neste panorama que a presente obra busca apresentar suas 
contribuições para o universo jurídico e acadêmico – refletindo e con-
templando acerca de elementos artísticos e culturais que atravessam 
o Direito, e analisando o Direito a partir de perspectivas artísticas atra-
vessadas pela realidade jurídica. Os autores apresentaram suas cons-
truções acadêmicas preocupadas com as interfaces do Direito e da 
Filosofia presente nas mais variadas expressões artísticas. Cada vez 
mais as artes conectam-se ao universo jurídico, retratando cenários 
sociais de maneira crítica - tais leituras e compreensões são de extre-
ma importância para fazer emergir valores e elementos da estrutura 
social que influenciam a aplicação do Direito e a construção de novas 
relações entre sujeitos e operadores jurídicos. 

Treinar a percepção do social expressado em linguagens que 
fogem do jurídico tradicional aproxima o jurista dos sujeitos que lutam 
por seus direitos e pode colaborar com a promoção da humanização 
do próprio campo jurídico.  As diretrizes para os cursos de Direito cada 
vez mais demonstram o interesse em formações integrais, interdiscipli-
nares, extensionistas – ou seja, cada vez mais próximas dos sujeitos. 
Ora, as expressões artísticas e culturais chegam aos sujeitos muito 
mais naturalmente do que discussões técnicas, considerando as di-
versas possibilidades de identificação com seus conteúdos sensíveis. 
Desta maneira, unindo o debate acadêmico e conjuntural com pro-
dutos culturais e artísticos, podemos aproximar o estudo jurídico das 
pessoas; podemos criar interesse maior pela leitura de informações 
sociais, culturais, antropológicas, filosóficas e políticas; e podemos 
ainda proporcionar aos pesquisadores uma saída de suas zonas de 
conforto, refletindo acerca de seus objetos de estudo a partir de outras 
perspectivas. 



Para o universo das artes e suas conexões com os aspectos 
legais e jurídicos que a permeiam existem infinitas possibilidades. Os 
estudos que aqui estão reunidos serão pontes, novos horizontes e pai-
sagens que trarão não apenas regozijo ao serem contempladas, mas 
processos de reflexão críticos que possibilitem construções cognitivas 
a quem escreve e a quem lê.

Profa. Dra. Daniele Prates Pereira
Organizadora do livro
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CAPÍTULO 1

MANIFESTAÇÕES POÉTICAS DO DIREITO: 
O DIREITO NA LITERATURA DE CORDEL

POETIC MANIFESTATIONS OF THE LAW: 
THE RIGHT IN THE LITERATURE OF CORDEL 

Karina Gomes Mansur Costa
Programa de Pós-Graduação em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para a 
Inovação – PROFNIT (stricto sensu)

Brasília – DF
karinamansur@gmail.com

RESUMO 
Este trabalho se propõe a mostrar o diálogo do direito com a arte da 
poesia, em especial com a literatura de Cordel. Trata-se de um apa-
nhado de exemplos coletados nas jurisprudências, nos folhetos de cor-
del e no site Migalhas – que divulga, entre outras coisas, os casos em 
que se encontram sentenças inovadoras quanto à forma em que foram 
escritas. Pretende-se demonstrar que a aproximação do direito com a 
poesia ocorre em formas diversas, não só nas sentenças sem escritas 
jurídicas, mas também na transcrição de leis inteiras para os versos e 
rimas, ou, ainda, pela profusão de poetas formados em direito.
Palavras-chave: Direito; literatura de cordel; poesia;   

ABSTRACT
This article aims to show the dialogue of law with the art of poetry, espe-
cially with cordel’s literature. It is a collection of examples collected in the 
case-law, the cordel leaflets and the Crumbs website – which discloses, 
among other things, the cases in which innovative sentences are found 
as to how they were written. It is intended to demonstrate that the appro-
ximation of law with poetry occurs in different forms, not only in senten-
ces without legal writings, but also in the transcription of entire laws for 
verses and rhymes, or even by the profusion of poets formed in law
Keywords: Right; cordel literature; poetry; 

mailto:karinamansur%40gmail.com?subject=
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Introdução

É com uma fala do Ministro Gilmar Mendes que se propõe jus-
tificar o estudo da relação entre Direito e poesia:

Que têm a ver poesia e Direito? Tudo. Afinal, se, pela 
via das definições, a jurisprudência persegue a certeza, 
é a indeterminação da poesia que possibilita a abertura 
e a transformação do sentido necessárias à apreensão 
dos conceitos jurídicos, principalmente numa sociedade 
aberta de intérpretes constitucionais. (apud LÓPES BO-
FILL; HABERLE, 2017, p.6).

Pretende-se demonstrar neste artigo a aproximação do direito 
com a poesia e da poesia com o direito. Em especial, observar o diálo-
go com a literatura de cordel, pois essa associação permite a populari-
zação do direito, tornando-o, pela linguagem simples dessa arte, mais 
acessível ao povo do que na linguagem do “juridiquês”. 

A proposta de diálogo entre “justiça, Cordel e democra-
cia” justifica-se, em primeiro plano, pela necessidade de 
aproximação entre tal espécie de literatura popular e a 
academia, não apenas no Nordeste, mas também em 
outras regiões, na medida em que essa se encontra em 
expansão, propagada pela Academia Brasileira de Lite-
ratura de Cordel.

Legitima-se, igualmente, porque no Brasil, diferente da 
literatura portuguesa de Cordel, nota-se uma recorrente 
preocupação dos cordelistas com causas sociais que, 
associada à possibilidade de simplificação da linguagem 
jurídica e efetivação dos direitos fundamentais à edu-
cação e à informação, culminam por configurá-la como 
verdadeiro instrumento de democratização do acesso à 
justiça. (CRUZES, 2017, p. 2).

Para este artigo, pôde-se identificar três tipos de envolvimento 
entre a poesia e o direito: i) nas sentenças judiciais formuladas em 
poesia; ii) no fato de bacharéis em direito que também são escritores 
de poesia; iii) em poema/prosa que fale do direito. 

Para o tipo i), apresenta-se, como resultado de pesquisa biblio-
gráfica simples, um quadro com indicação de alguns atos do judiciário 
encontrados em verso. Para o tipo ii), foram apenas lembrados certos 
nomes do nosso cancioneiro, para exemplificar. Importa-nos neste ar-
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tigo, especificamente, o tipo iii), pois investigaremos o que a literatura 
de Cordel – um gênero literário escrito em versos, com métrica e rima 
– nos apresenta sobre o tema do direito. 

Trata-se de pesquisa básica, com método exploratório e pes-
quisa bibliográfica em artigos científicos, livro com tema jurídico, Dos-
siê do Iphan, sites de academias de literatura de cordel e nos próprios 
livretos de cordel, visando a recolher insumos para a aproximação da 
poesia – em especial da literatura de cordel – com os temas do Direito.

1. Atos dos processos judiciais formulados em poesia

Termos jurídicos, expressões rebuscadas e/ou em latim, termos 
técnicos, jargões, orações invertidas... tudo isso faz parte de um tipo de 
escrita conhecido popularmente como “juridiquês” (neologismo). Essa 
forma de escrita é a mais utilizada na área jurídica, tanto nas sentenças 
quanto nas petições dos advogados. No entanto, essa forma de escrever 
muitas vezes não atinge o leigo, a população em geral, que, na maioria 
das vezes, não consegue depreender da escrita jurídica o que precisa 
saber, devido à confusão – muitas vezes proposital – do seleto grupo 
familiarizado com o direito e que pretende, com o uso dessa terminologia, 
manter o mistério, o glamour e a fatia de mercado de sua profissão. 

Ao contrário da escrita jurídica, a poesia é um tipo popular, 
que é de mais fácil entendimento ao leigo, consequentemente atinge 
melhor o objetivo da comunicação, ainda que não seja o mais utilizado 
nem indicado no meio judiciário, tampouco ilegal, a priori, conforme o 
Código de Processo Civil (BRASIL, 2015): “Art. 192. Em todos os atos 
e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.”

Ainda que não haja sua indicação e que ocorram, inclusive, 
questionamentos com relação a ela ser antiprodutiva, a forma poética 
em peças judiciais foi encontrada, em pesquisa realizada nas páginas 
do site Migalhas1, em um apanhado de solicitações e sentenças profe-
ridas, com o estilo literário poético. Compilamos aqui algumas dessas 
ocorrências:

1  Esse site é um portal de notícias que, segundo eles mesmos, é o “maior e mais 
importante veículo jurídico do Brasil. Criado em 13 de novembro de 2000, tem como 
objetivo primordial produzir conteúdo jurídico, político e econômico com qualidade”. 
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Quadro 1 – Exemplos de arte no direito

Título
Tipo de 
instituto

Ano Estado

TRT da 14ª região - Desembargadora nega pedi-
do de indenização com acórdão poético sentença 2011 RO

Advogado peticiona em versos e juiz decide em 
prosa e poesia

petição e 
decisão

2015 TO

Em sentença-poema, juiz do DF anula multa apli-
cada a idosa pelo Ibama sentença 2016 DF

Juiz usa verso poético para negar recurso decisão 2016 SP
Juiz usa poesia em decisão sobre estátua de Ma-
noel de Barros: “E agora, Mané?” decisão 2017 MS

Sentença-poema: Juiz baiano fixa em versos des-
tino de sanfona apreendida sentença 2018 BA

Por “vida mais leve”, juiz profere (ou compõe) sen-
tença em rimas sentença 2021 RJ

“A vida é loka”: Juíza inicia sentença de tráfico de 
drogas com poema

citação em 
sentença

2021 RS

Em forma de poesia, advogada pede prorrogação 
de prazo e juiz defere 

peticiona-
mento

2021 GO

Juiz faz poema de 27 estrofes rimadas para sen-
tença de usucapião em MG sentença 2022 MG

Fonte: Elaborado pela autora, com base em informações contidas no site Migalhas.
com.br

Por essa amostra, percebe-se que a poesia nos processos 
judiciais ocorre, ainda que timidamente, em todo o Brasil. Essas pe-
quenas ocorrências poéticas tratam-se da primeira interação aponta-
da neste artigo, que pode ser verificada entre o direito e a poesia, e 
mais: trata-se de ato de subversão de alguns poucos corajosos juízes 
ou advogados, como, por exemplo, um dos onze ministros do STF, o 
ex Ministro Ayres Britto, também conhecido como ministro-poeta, que 
comumente recorria a citações de outros poetas e metáforas em seus 
votos na suprema corte.

2. Bacharéis em direito que também são escritores poetas

É muito comum que o aluno de Direito, em algum momento 
de sua vida, também se encante pelo curso de Letras, e vice-versa. 
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Da mesma forma, temos diversos exemplos, seja de juízes que são 
também poetas, seja de escritores da literatura brasileira que também 
são bacharéis em direito, alguns deles imortais da nossa Academia 
Brasileira de Letras. Podem ser lembrados: Bernardo Guimarães 
(escritor de Escrava Isaura), Castro Alves (Navio Negreiro), Monteiro 
Lobato (Sítio do picapau-amarelo), Hilda Hilst (Presságio), Lygia Fa-
gundes Telles (As meninas), Ariano Suassuna (Auto da Compadeci-
da), e esses citados foram só para avivar a memória, mas eles são 
muitos, são incontáveis.

Há, inclusive, um poeta (e advogado) que “toma emprestado 
os termos do universo jurídico para falar de amor” e, em suas poesias, 
criou o que ele chama de Poerídica (PORTO, 2015). Ao contrário dos 
juízes do capítulo anterior, que trocaram o juridiquês pela linguagem 
poética, Rafael Clodomiro justamente utiliza os termos jurídicos para 
criar sua poesia.

3. Poema/prosa que aborda o direito

Passa-se, a seguir, ao foco maior deste artigo, o terceiro tipo de 
interação do direito com a poesia. Nesse campo, a pesquisa escolheu 
uma literatura peculiar para estudar o diálogo com o direito: o Cordel. 

3.1 O que é o Cordel

Os poetas costumam definir a literatura de cordel como um 
gênero literário que obrigatoriamente possui três elementos: métrica, 
rima e oração. Trata-se, esse gênero poético, no Brasil, resultado do 
contato com as tradições orais (contos, canções e histórias de origem 
indígena, africana e europeia) e escritas (romances em prosa trazidos 
pelos colonizadores portugueses) presentes na formação social brasi-
leira, que foram adaptadas à poesia (cantada, declamada ou escrita) 
(BRASIL, 2018, p.16). Oriundo especialmente das regiões Norte e Nor-
deste do Brasil, está atualmente presente em todo o território nacional.

“(...) a expressão “literatura de cordel” não se referia num sen-
tido estrito a um gênero literário específico, mas ao modo como os 
livros eram expostos ao público (...)” (BRASIL, 2018, p. 40) nos mer-
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cados públicos onde vendidos: pendurados em barbantes. O cordel 
também era conhecido com outros nomes, como: folheto, romance, 
livro, livro de feira etc. e as capas desses livretos “em sua maioria, 
apresentam uma imagem – fotografia, desenho, clichê ou xilogravura 
– que condensa a trama da narrativa em verso” (BRASIL, 2018, p.102). 
O uso dessa imagem serve a um propósito de atingimento do público 
pouco familiarizado com a escrita, “potencializando a fixação do título 
do poema e da narrativa em verso na memória dos leitores” (BRASIL, 
2018, p.102).

Seja pelo preço acessível (por ser confeccionado pelo próprio 
autor e vendido sem intermediários), seja pela linguagem poética (e 
popular) e cantada, seja, ainda, pelo conteúdo (tema folclórico, regio-
nal ou informativo), o cordel realmente atinge a população mais hu-
milde do país, inclusive os analfabetos. Porém, sabe-se que, ao longo 
do século XX, seus escritores ou cantadores foram por muito tempo 
perseguidos como contraventores ou vagabundos e preteridos no am-
biente da literatura tradicional, inclusive pela Academia Brasileira de 
Letras. 

Apesar disso, o sucesso e a credibilidade dessa literatura entre 
a população do Nordeste só aumentavam, e, com o passar dos anos 
– e com a ajuda da pesquisa de Mário de Andrade sobre o folclore bra-
sileiro, que registrou e difundiu muito da cultura nordestina ao longo da 
década de 1950 – os acadêmicos descobriram essa arte como seus 
objetos de estudos, o que ajudou a reforçá-la como literatura. Além 
disso, os autores da literatura de cordel foram se mobilizando em gru-
pos, associações, congressos e crescendo em organização, até que, 
em 2010, o Governo oficializou a profissão desses artistas por meio da 
Lei n.12.198, conhecida como Lei do Repente.

Na trajetória dos temas de cordel, podemos começar pelo iní-
cio do século XX, no qual, talvez pelo contato ainda recente com a 
cultura portuguesa do séc. XIX, eram relacionados a princesas, san-
tos, virgens, cavaleiros etc. Depois, o cordel teve uma fase com tema 
relacionado ao cotidiano do nordestino: utilizando descrição de cená-
rio típico do sertão, seus próprios santos, heróis e bandidos não mais 
eram importados, e eram personagens como Padre Cícero, Lampião, 
o corno, o malandro... 
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Da observação dessa realidade brasileira e em especial nor-
destina, nasceu também o tipo de cordel-repórter. Esse ajudou a di-
vulgar notícias no sertão e, em determinado momento, ganhou mais 
credibilidade nessa região do que os jornais e rádio, tradicionais veí-
culos de comunicação. Para se ter uma ideia da grandiosidade a que 
chegou, “O suicídio do presidente Getúlio Vargas, de Delarme Mon-
teiro Silva, é apontado como um dos folhetos com maior número de 
exemplares, alcançando a marca de 70 mil folhetos vendidos em pou-
cos dias” (BRASIL, 2011, p. 155), numa época em que não existia a 
comunicação pela internet/mídias sociais como atualmente.

Importa-nos citar, ainda, os cordéis de engajamento – que 
falam sobre os problemas sociais fazem críticas a políticos e autori-
dades ou situações de preconceito, por exemplo – e os cordéis de 
escola, nos quais clássicos literários brasileiros (O Guarani) ou es-
trangeiros (como Os Lusíadas, Romeu e Julieta) foram transcritos em 
versos para serem levados a escolas como paradidáticos.

Nessa toada de difusão do conhecimento é que entram os cor-
déis com temática do direito, em que os cordelistas transcrevem leis 
(em sentido amplo) em versos, na expectativa de atingir o público in-
fantil, ou de idosos, ou da população menos letrada, e de transformar 
a possibilidade teórica em realidade.

3.2 Os cordéis com temas do direito

Uma característica desse tipo de cordel é que geralmente é feito 
“por encomenda”, ou seja, algum órgão público deseja fazer ação de di-
vulgação ou conscientização da população e encomenda a um cordelis-
ta a confecção. Nem sempre é assim, às vezes parte do cordelista a ini-
ciativa da transmutação, mas o que se tem visto é uma maioria feita por 
encomenda em ações governamentais ou de órgãos do terceiro setor.

Dentre os cordéis com tema de direito, selecionamos alguns 
para trazer pequenos trechos e enriquecer o exemplo deste artigo. O 
primeiro deles é o Decreto nº 6.949/2009, que promulga a Convenção 
sobre os direitos das pessoas com deficiência assinada em Nova Iorque 
em 2007, teve seus 50 artigos transcritos para o Cordel, numa obra que 
contou, também, com estampas do ilustre xilogravador J. Borges. 
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Artigo 5º: Igualdade e não discriminação

Ainda os Estados Partes,
Vendo as questões principais,
Contra discriminação,
Criam proteções legais
E reconhecendo que todas
As pessoas são iguais.

Para promover a paz
Que tem que ser promovida,
Os estados buscarão
Da melhor forma medida
E adaptação razoável
A todos oferecida.

(...) (ASSIS, 2014).

Outra interessante transcrição de norma foi a da Declaração dos 
Direitos Humanos da ONU, também versada artigo a artigo, com espa-
ço para inclusão do comentário crítico do autor, típico dessa literatura:  

1

Pelo artigo primeiro
Somos iguais em dignidade,
Direitos e nascemos livres,
Pra agir com fraternidade.
Fico triste em lhes falar,
Que não é a realidade.

2

O segundo manda gozar
Do direito e da liberdade,
Sem utilizar distinção
De raça, cor, religiosidade,
Opinião política, riqueza...
Será que isso é verdade?

3

As palavras do terceiro
Nos diz o essencial,
Todos têm direito a vida,
A segurança pessoal
E ainda a liberdade,
Bonito! mais irreal. (DOURADO, 1998).
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Por fim, apresentamos o exemplo, da Lei Maria da Penha em 
Cordel:

Por exemplo: a mulher
Antes da lei existir,
Apanhava e a justiça
Não tinha como punir
Ele voltava pra casa
E tornava a agredir.
Com a lei é diferente
É crime inaceitável
Se bater, vai pra cadeia.
Agressão é intolerável.
O estado protege a vítima
Depois pune o responsável. (SIMPATIA, 2011).

Em que pese ser o último que trouxemos a citação dos ver-
sos, muitos outros foram encontrados em cordel: Estatuto do Idoso, 
a Constituição, o Direito a Moradia, Código do Consumidor, e até um 
direito internacional, o Direito Romano já foi transformado em poesia, 
demonstrando a viabilidade dos enamorados Direito & Poesia.

Considerações Finais

Percebe-se, com a apresentação da pesquisa neste artigo, que 
a arte pode estar presente no Direito ou este nela, em pelo menos três 
meios de diálogo. Em especial, verificou-se como o Cordel contribui 
em estratégias de divulgação de novas leis, sendo uma forma de apro-
ximação do povo com o Direito, por possuir linguagem mais acessível 
e menos jurídica.
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CAPÍTULO 2
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RESUMO
O artigo discute o uso da literatura para a implementação da Lei nº 
11.645/2008, que instituiu o ensino da cultura indígena nas escolas 
brasileiras, e da Lei nº10.639/03 instituída a fim incluir e garantir o ensi-
no das relações étnico-raciais referentes à cultura africana e afro-bra-
sileira, na educação infantil. O debate proposto utilizou-se da pesquisa 
bibliográfica e da análise de uma obra literária infantil – Menina boni-
ta do laço de fita. O objetivo da análise da obra é demonstrar como 
um tema complexo pode ser apresentado de uma maneira lúdica já 
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na infância, favorecendo assim o fortalecimento das identidades das 
crianças pretas e o respeito pelas diferenças por parte de todas as 
crianças no ambiente escolar, experiência que será levada para suas 
relações interpessoais nos mais variados âmbitos. Demonstra-se as-
sim a relevância do debate que propomos, para que as escolas não se 
limitem a afirmar o cumprimento da legislação apenas realizando uma 
atividade no Dia da Comunidade Indígena ou no Dia da Consciência 
Negra.  Com o uso do livro em análise, busca-se unir a construção 
teórica jurídica com o contexto literário, capaz de aproximar o universo 
infantil das discussões sobre etnias, respeito, empatia em atividades 
que proporcionem uma interação mais democrática no contexto social.
Palavras-chave: Literatura infantil; Educação; Identidades; Infância; 
Negritude e pessoas pretas. 

ABSTRACT
This article discusses the use of literature for the implementation of Law 
nº 11.645/2008, which instituted the teaching of indigenous culture in 
Brazilian schools, and Law nº 10.639/03 that included the teaching of 
ethnic-racial relations regarding to African and Afro-Brazilian culture in 
early childhood education. This debate used the bibliographic research 
and the analysis of a children’s literary work - Pretty girl with the ribbon 
bow. The aim of the analysis of the the chosen story is to demonstra-
te how a complex theme can be presented in a playful way already in 
childhood, thus favoring the strengthening of the identities of black chil-
dren and the respect for differences among all children in the school 
environment, an experience that will be taken to their interpersonal rela-
tionships in the most varied spheres. This demonstrates the relevance of 
the debate that we propose, so that schools are not limited to asserting 
compliance with the legislation only by carrying out an activity on Indige-
nous Community Day or Black Awareness Day. With the use of the book 
under analysis, we seek to unite the legal theoretical construction with 
the literary context, capable of bringing the children’s universe closer to 
discussions about ethnicities, respect, empathy in activities that provide 
a more democratic interaction in the social context.
Keywords: Children’s literature; Education; Identities; Childhood; Ne-
gritude and black people.
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Introdução

A pesquisa sempre parte de uma curiosidade ou de uma indigna-
ção. Assim, a vivência com filhos ou alunos, e o olhar para estudos relacio-
nados com identidades, gênero e etnicidade, todos campos de alteridade 
e diferença, passamos a inquirir acerca dos momentos para conversas 
importantes com as crianças. Mesmo entendendo que muitas vezes as 
dúvidas infantis são mais verbalizadas no ambiente familiar, é a partir do 
momento em que saem do lar para o mundo, que iniciam o contato com 
outras crianças - e começam a perceber igualdades e diferenças.

Djamila Ribeiro diz que nunca se percebeu preta, mas que foi 
acusada de sê-lo, quando uma criança a chamou de negra na escola. 
Ela nunca havia parado para pensar em como a sua cor poderia sig-
nificar diferença em relação aos demais. Passamos a imaginar então 
de que maneira crianças que passam por tal experiência se veem, e 
como as que tecem tais comentários estão vendo seus amigos e co-
legas. A pergunta inicial foi como a legislação insere a temática das 
identidades étnicas na escola, e, num segundo momento, a partir de 
tais previsões, qual a estratégia didática que poderia favorecer tais 
diálogos a partir do ensino infantil. 

A metodologia de pesquisa foi bibliográfica, e, ao apontar como 
hipótese a literatura infantil como caminho pedagógico, escolhemos 
como objeto de estudo e análise o livro “Menina bonita do laço de fita”. 
A partir do estabelecimento destas rotas, o trabalho foi estruturado 
primeiramente falando sobre a literatura infantil e o livro escolhido. 

Discorrer-se sobre a mobilização preta no Brasil e as políticas 
de embranquecimento da população. Por conta dos movimentos so-
ciais e da luta pela inserção dos estudos culturais étnicos no Brasil, 
foram publicadas as legislações, que foram discutidas no presente tra-
balho. Por fim, foi realizada uma análise do livro, em contraposição 
com a legislação e o uso da literatura como forma de valorização das 
identidades pretas e de construção de empatia e de ressignificação 
sobre o belo nos corpos e nas culturas.
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1. Literatura infantil e sua importância na construção do mundo 
para as crianças

A palavra literatura tem sua origem no latim e significa a arte de 
escrever. Quando tratamos da literatura infantil entendemos que assim 
como toda arte, ela foi ressurgindo e sendo ressignificada ao longo 
dos anos, despertando de certa forma um novo mundo de sonhos, 
sentimentos, valorização e criatividade atribuídos às crianças. As his-
tórias infantis normalmente trazem um significado simbólico, envolven-
do a capacidade de refletir sobre a infância e as questões sociais que 
envolvem o mundo das crianças e dos adultos também.

 De acordo com Lajolo e Zilberman (1999) no Brasil a literatura 
infantil surge no final do século XIX, com adaptações de obras pe-
dagógicas portuguesas de caráter essencialmente doutrinário, reflexo 
das dependências da colônia naquela época. Com o passar dos anos 
surgiram obras mais condizentes com o universo infantil, sem objetivo 
único de instruir algo, mas com a intenção de despertar o interesse 
das crianças pela leitura. 

Partindo dessas premissas podemos inferir que a literatu-
ra infantil na atualidade é um degrau para o pleno desenvolvimento 
do indivíduo, não somente nos processos de escrita e leitura, como 
também no despertar da consciência para questões sociais, na des-
coberta de valores e na potencialização do senso crítico da criança. 
Martins (2003, p.30) ressalta a leitura como processo de compreen-
são de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de 
que linguagens. Assim a literatura infantil é uma fonte saudável para 
o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, apresentando-se 
como veículo criador e de socialização da linguagem e dos valores 
que permeiam a sociedade. Nesse sentido a criança pode encontrar 
na literatura um meio de comunicação dos seus sentimentos e com-
preensão de mundo, assim como sua identificação enquanto sujeito 
individual e social.

 Sobre isso Peter Hunt destaca que o sentido de um texto é 
produzido pela relação entre o leitor e a obra, pois é a partir daquilo 
que o leitor evoca do texto que o faz significar a leitura. Quando trata-
mos do universo infantil a dinâmica é a mesma, o autor aponta que “do 
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ponto de vista da criança leitora, todo ato de leitura que reinterprete um 
texto em termos de um universo de discurso que a criança conheça 
será um ato de desconstrução, ou um jogo com as palavras”. (p.149) O 
autor lembra ainda, que as crianças estão imersas em um mundo sem 
poder de escolha, e quando o tem são escolhas moldadas pelos seus 
responsáveis ou tutores. Os adultos precisam considerar que os li-
vros para crianças são ampliadores de mentes, são uma referência do 
mundo que as circunda, e trabalham também como agentes influen-
ciadores, “se quisermos influenciar os outros, deve ser pela educação 
e com consentimento. [...]”. (HUNT, p. 228) 

Ainda de acordo com Hunt (2010) a literatura tem um fim em 
si mesma e vai gradativamente, desenvolver o leitor na criança para 
um tipo de leitura que é sensível, criativo e ao mesmo tempo revela o 
estético de cada texto, pois a literatura infantil trabalha praticamente 
todos os gêneros textuais, desse modo, a criança aprende o estético 
adquirindo uma competência leitora de literatura que a acompanhará 
pela vida toda. 

O texto literário infantil, apresenta características especiais, en-
tre elas a multimodalidade, a relação entre códigos diferentes, princi-
palmente entre o verbal e o visual, nesse sentido o papel do ilustrador 
é de suma importância, uma vez que toda ilustração é uma interpreta-
ção, ela auxilia na garantia da compreensão e do engajamento do lei-
tor. Hunt amplia a visão de leitor quando ressalta que o livro ilustrado, 
pode se dirigir primeiramente à criança, mas é também empolgante 
para todo o tipo de leitor, o juvenil ou o adulto.

Retomando Hunt (2010, as crianças têm a capacidade de des-
construir a percepção de mundo, pois tem menos experiência social, 
o que a torna desapegada das convenções sociais, sendo assim mais 
livre para o imaginário, o que é essencial para um leitor de literatura, 
e é através dela que a criança consegue internalizar as informações e 
por meio delas compreender o mundo com novos significados. Assim, 
inserir temáticas importantes para a formação cidadã, a construção de 
caráter, e temas relacionados à coletividade, é de fundamental impor-
tância nesta idade.

Dessa forma, é imprescindível que as crianças sejam expostas 
as mais diversas literaturas, com as mais diversas formas de represen-
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tatividade, explorando temáticas relevantes, pois a literatura pode ser 
ponte de ressignificação de suas realidades.

2 Menina bonita do laço de fita e seu contexto

Menina Bonita Do Laço De Fita, escrito por Ana Maria Macha-
do, teve sua primeira publicação em 1986 e foi escrito com o objetivo 
de fortalecer a construção de uma sociedade de respeito à diferença, 
numa época em que poucas discussões eram feitas a respeito da re-
presentatividade negra. O livro foi muito bem aceito e atualmente é 
considerado um clássico da literatura infantil brasileira. Narra a história 
de um coelhinho albino que se encanta com uma menina negra e se 
dedica a descobrir o segredo de sua beleza.

O livro aborda de forma simples e divertida a miscigenação 
genética do brasileiro. Escrito para crianças de todas as idades e 
de todas as descendências, traz a criança preta como protagonista, 
fator relevante já que desta forma crianças que se identificam com 
a personagem principal se veem representadas numa história que 
evidencia a beleza de suas feições.

Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pa-
reciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. 
Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos 
da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem pelo da 
pantera-negra quando pula na chuva.” (MACHADO, ano, 
p.3)

 O coelhinho albino ao ver a protagonista se apaixona pela sua 
cor, para ele a menina era a coisa mais linda que ele havia visto na 
vida, e desejava ter uma filha pretinha e linda como ela. Tanto a admi-
rava que um dia resolveu perguntar qual era o segredo de sua beleza: 
“– Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão 
pretinha?”

 A menina não sabia porque era pretinha e toda vez que era 
questionada pelo coelho inventava uma história diferente: que havia 
caído em uma lata de tinta quando era pequena, que havia tomado 
muito café ou então comido muita jabuticaba. O coelho fez tudo o que 
ela dizia, mas não ficava nem um pouquinho mais preto. Certo dia ele 
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foi novamente questionar a menina bonita do laço de fita e ela já não 
sabia mais que história inventar, a cena foi presenciada por sua mãe 
que se adiantou e respondeu: “Artes de uma vó preta que ela tinha..”.

 Assim o animal percebe que toda a sua família era branquinha 
e que para realizar o seu sonho de ter uma filha pretinha linda como 
a menina bonita do laço de fita, precisaria se casar com uma coelha 
preta. “Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha 
escura como a noite,” assim o coelho casou e teve filhotes de todas as 
cores, inclusive uma pretinha. A coelhinha negra encantava todos por 
onde passava, assim como a menina bonita do laço de fita.

A história de Ana Maria Machado trata com muita sensibilidade 
e leveza um assunto que na maioria dos contextos é entendido como 
difícil e preocupante, e naturalmente silenciado na sociedade. A autora 
faz uma reviravolta quando traz a negritude como bela e valorizada, 
para uma sociedade que se esforça para garantir o branqueamento da 
literatura, do pensamento, dos corpos.

3 Pessoas pretas: mobilizações, lutas, representatividade e reco-
nhecimento

As identidades das pessoas pretas foram construídas ao longo 
do tempo a partir das experiências escravistas no Brasil. Após a liberta-
ção dos escravos, em sua maioria pessoas pretas, estes sujeitos pas-
saram a viver atravessados por condições econômicas desfavoráveis, 
falta de acesso a bens, renda e serviços básicos, precisando manter 
a integridade física e mental com base na força de seu trabalho. A co-
munidade preta enfrenta até a contemporaneidade visões divergentes 
acerca de suas vidas e seus corpos – entre pretos e brancos, existem 
conceitos pré-concebidos sobre traços fenotípicos considerados refe-
rência de beleza, sobre posições sociais consideradas “de sucesso” e 
oportunidades no mundo do trabalho, da moda, dos relacionamentos 
interpessoais que levam em consideração visões ultrapassadas ainda 
decorrentes da construção econômica e social baseada na exploração 
das pessoas pretas.

 A visão eurocêntrica que valorizou os imigrantes estrangeiros 
que vieram para o país como força de trabalho remunerada, com pele 
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branca, fortaleceu ainda mais a contraposição entre os grupos étnicos 
presentes na realidade brasileira, demarcados em especial pela cor da 
pele. Corroborando com este raciocínio:

Embora houvesse uma resistência cultural tanto dos po-
vos indígenas como dos alienígenas que aqui vieram ou 
foram trazidos pela força, suas identidades foram inibi-
das de manifestar-se em oposição à chamada cultura 
nacional. Esta, inteligentemente, acabou por integrar as 
diversas resistências como símbolos da identidade na-
cional. Por outro lado, o processo de construção dessa 
identidade brasileira, na cabeça da elite pensante da 
política, deveria obedecer a uma ideologia hegemônica 
baseada no ideal de branqueamento. Ideal esse perse-
guido individualmente pelos negros e seus descenden-
tes mestiços para escapar aos efeitos da discriminação 
racial, o que teve como consequência a falta de unidade, 
de solidariedade e de tomada de uma consciência coleti-
va, enquanto segmentos politicamente excluídos da par-
ticipação política e da distribuição equitativa do produto 
social. (MUNANGA, 2008, p.95)

Manunga ainda estende seu argumento, afirmando que um 
negro bem-sucedido, ao casar-se com uma mulher branca (ou vice-
-versa) terá descendentes integrados à sociedade em três ou quatro 
gerações, afinal, o tom da pele será próximo à branquitude, não im-
portando os laços identitários ou culturais.  Diferente de outros países, 
em que a manutenção das características fenotípicas foram marcos 
importantes na luta pelo reconhecimento das comunidades pretas, no 
Brasil, o branqueamento da população foi uma política de homoge-
neização da população, e teve como consequência um apagamento 
e uma desvalorização das identidades culturais pretas. Para o autor, 
no Brasil, “a percepção da cor e de outros traços negróides é gestál-
tica” (MUNANGA, 2008, p. 82), sendo necessária uma reconstrução 
identitária a partir do contexto social, cultural, econômico, educação, 
entre outros, que possam reforçar vínculos entre os membros desta 
comunidade.

Gouvêa (2005) discorre sobre este apagamento da negritude 
na própria literatura. O autor afirma que nas duas primeiras décadas 
do século XX as produções literárias que falavam do país insistiam 
numa glorificação da terra e do povo brasileiro identificado com a cul-
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tura européia. A partir da década de 1920, em produções direcionadas 
ao público infantil, falava-se sobre o povo brasileiro, sua linguagem, 
raízes tratando das questões raciais de maneira ambígua:

[...] o negro vinha reafirmar a identidade nacional, as-
sociado ao folclore brasileiro e marcando com suas 
histórias, práticas religiosas e valores, a infância dos 
personagens. Por outro, esses mesmos valores não 
encontravam lugar no seio de uma sociedade que se 
pretendia moderna, fazendo-o ocupar um espaço social 
à parte. Enquanto a modernidade, associada à urbani-
dade, ao progresso, à técnica, e à ruptura, era repre-
sentada pelos personagens brancos adultos, os negros 
era relacionados a significantes opostos, como tradição 
e ignorância, universo rural e passado. (GOUVÊA, 2005, 
p 84)

Gouvêa inclusive elenca um conto que foi atribuído ao folclore 
africano, chamado Flor Encarnada, em que ao atravessar o rio, os 
negros seriam lavados e libertos do peso social que a cor lhes in-
fligia.  Veja-se que, a literatura infantil, por algum tempo, reforçou o 
estigma de que as pessoas pretas seriam inferiores e deveriam alme-
jar o embranquecimento. Inclusive, ousamos dizer que a maioria dos 
autores da literatura no período eram brancos, imprimindo assim em 
seus textos uma visão da política do embranquecimento. O incentivo a 
produções de autores pretos e da divulgação destes autores é impres-
cindível para a alteração deste cenário. 

Da mesma maneira, Gomes (2019) reforça que ao se estabele-
cer um padrão de beleza, cultura, competência e inteligência branca, 
cada vez mais a negatividade dos sujeitos sobre seus corpos e suas 
identidades pretas foram sendo colocadas como pejorativas. Gouvêa 
dialoga com Gomes:

Por meio da análise dos diferentes retratos dos persona-
gens negros nas obras é possível aprender a construção 
de uma representação do negro na literatura destinada 
à criança. [...] O leitor que os textos produziam era mar-
cado pela identificação com a cultura e estética brancas, 
ao mesmo tempo que desqualificador da cultura e es-
tética negra. Negro ou branco, os textos acabavam por 
embranquecer o leitor, ao reiteradamente representar a 
raça branca como superior. (GOUVÊA, 2005, p. 90)
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Percebemos assim que as crianças leitoras, sejam brancas ou 
negras, acabam cada vez mais próximas de uma visão negativa da 
negritude. Características como peles escuras, narizes e lábios largos, 
cabelos cacheados/crespos, religiões de matriz africana, músicas de 
espaços subvalorizados como a periferia em sua maioria ocupada por 
comunidades pretas, foram sendo diminuídos, limitando as pessoas 
pretas, especialmente as crianças em sua autoafirmação e reconheci-
mento, bem como na construção de uma autoestima saudável. Para a 
pessoa preta, desde a infância, a maneira como seu corpo e sua cul-
tura é vista por ela mesma ou pelos outros proporcionará um profundo 
aprendizado sobre as questões étnicas e raciais.

Gomes (2019) reitera que, a pedagogia da cor e do corpo po-
derá constituir imagens distorcidas ou ressignificadas e a partir disso, 
relações sociais podem se estabelecer de maneira desigual ou de-
mocrática. Entendemos, então, que é fundamental que as pessoas 
possam ter oportunidades de dialogar sobre suas identidades e subje-
tividades desde a infância, em seus lares ou em ambientes de sociali-
zação como a escola.

A reconstrução dessa unidade, dessa identidade das pessoas 
pretas no Brasil demarcam uma pauta importante dos movimentos 
negros contemporâneos – “o resgate de sua cultura, do seu passa-
do histórico negado e falsificado, [...] Ou seja, a recuperação de sua 
negritude, na sua complexidade biológica, cultural e ontológica.” (MU-
NANGA, 2008, p.95) O caminho da mobilização preta para a tentativa 
de homogeneização do brasileiro pela política do embranquecimento 
é o fortalecimento do reconhecimento das pessoas pretas em nosso 
país a partir do colorismo – cultura somada aos mais diversos tons da 
negritude.  

4 Estudo da história africana, afro-brasileira e indígena: a pro-
mulgação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008

A riqueza da história africana e afro-brasileira contrasta com a 
escassez de conhecimento que temos sobre ela. Durante a vida esco-
lar, alunos e professores parecem ficar restritos ao estudo mecânico 
de como ocorreu o tráfico de mão-de-obra escrava iniciado no século 
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XV, discorrendo sobre a escravidão como se ela fosse o primeiro ato 
da história dos negros que chegaram e se estabeleceram no Brasil. 

A invisibilização que as lutas, conquistas, reinados e vitórias 
do povo africano e afro-brasileiro sofre desde os primeiros anos do 
ensino fundamental, demonstra como o racismo é, de fato, estrutural. 
A narrativa da escravidão como um processo de “vencedores e venci-
dos” (BENJAMIN, ano), reforça a imediata associação da trajetória de 
pessoas pretas e seus ancestrais ao fracasso, violência e desrespeito 
aos seus corpos. 

Nesse contexto, é necessário analisar a importância do perío-
do escolar na socialização e construção de identidade do ser humano, 
sendo também determinante para a edificação e fortalecimento de sua 
autoestima. Nesse sentido, Cavalleiro explica: 

Pode-se afirmar que as experiências vividas na escola – 
marcada por humilhações - contribuem para condicionar 
os negros ao fracasso, à submissão e ao medo.  Nesse 
contexto, para a criança negra torna-se difícil a constru-
ção de uma identidade positiva. A rejeição demonstrada 
pelas professoras faz eclodir um sentimento que pode 
conduzir ao desenvolvimento de uma baixa autoestima e 
de um autoconceito negativo.

Simultaneamente, a criança branca é levada a cristalizar 
um sentimento de superioridade, visto que, diariamente, 
recebe provas fartas dessa premissa. A escola, assim, 
atua na difusão do preconceito e da discriminação. Tais 
práticas, embora não se iniciem na escola, contam com 
o seu reforço, a partir das relações diárias, na difusão de 
valores, crenças, comportamentos e atitudes de hostili-
dade em relação ao grupo negro. (CAVALLEIRO, 1999, 
p. 47)

Essa problemática, que há anos se impõe, tornou-se pauta re-
corrente dos movimentos negros, sobretudo na década de 1990, quan-
do militantes, inseridos ou não na comunidade acadêmica, passam a 
reivindicar políticas públicas efetivas para a erradicação do racismo no 
âmbito educacional.

Dias (2005) defende que o movimento social negro tem ela-
borado desde 1995 (comemoração de 300 anos da morte de Zumbi 
dos Palmares) diferentes frentes de discussão e propostas de políticas 
antirracistas. No referido ano aconteceu a Marcha Zumbi dos Palma-
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res, em Brasília, levando às ruas quase dez mil negros e negras com o 
objetivo de entregar ao então presidente Fernando Henrique Cardoso 
documento reivindicatório de políticas afirmativas para a comunidade 
preta. 

Episódios como a Marcha Zumbi dos Palmares demonstravam 
a organização e força política dos movimentos negros no Brasil. As-
sim, à medida em que pressionavam os poderes por políticas antirra-
cistas mais incisivas, leis importantes foram promulgadas, como res-
posta aos anseios destes movimentos. Uma delas, a Lei 10.639/2003, 
que instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana 
e Afro-Brasileira nos currículos da Educação Básica no Brasil. A Lei 
nº 10.639, aprovada em 1999 e promulgada em janeiro de 2003, pro-
moveu mudanças nos artigos 26-A, 79-A e 79-B da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

O intuito, como observado, foi a democratização da educação, 
por meio do reconhecimento do valor da história da população negra, 
que por séculos foram descriminalizadas e diminuídas pela narrativa 
eurocentrada dos livros didáticos. É certo que essas distorções histó-
ricas também abarcavam outros grupos étnicos, como os indígenas. 
Por essa razão, após anos de luta dos movimentos sociais, as discus-
sões voltaram a recair ao campo do currículo de ensino.

Silva e Silva (2008) apontam que o sistema educacional brasi-
leiro, por meio das alterações na LDB (Lei de Diretrizes e Bases), rela-
cionadas com as legislações que determinaram o estudo das questões 
étnicas no Brasil, inseriram nos parâmetros curriculares nacionais uma 
proposta de trabalho com a temática “Pluralidade cultural”, que deveria 
abordar temas transversais que contemplassem a diversidade cultural 
presente nas diferentes regiões do Estado brasileiro.

Assim, em 2008, a Lei nº 10.639/2003 sofreu novas alterações, 
sendo ampliado seu texto por meio da Lei nº 11.645/2008, incluindo ao 
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “His-
tória e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” e não mais apenas por meio 
de projetos e parâmetros – PNCs (parâmetros curriculares nacionais).

Novamente, as alterações se deram com o objetivo de enalte-
cer a diversidade étnica, tão presente e, ao mesmo tempo, tão ignora-
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da no Brasil. Afinal, é necessário que todos conheçam suas origens, 
pois apenas assim é possível orgulhar-se delas. No entanto, mais de 
uma década após a promulgação da Lei nº 11.645/2008, o que se 
observa é que a adesão dos profissionais da educação e das institui-
ções de ensino ao exposto na legislação vigente é, no mínimo, falha. 
Isso porque o ensino de um conteúdo tão complexo quanto a história 
e lutas sociais dos povos indígenas, africanos e afro-brasileiros requer 
preparação específica, com leituras diárias que fogem ao senso co-
mum - o que nem sempre ocorre.

Importa ressaltar que a Lei nº 11.645/2008 determina que “os 
conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileiras”. Ou seja, não foram criadas disciplinas específicas 
para discutir tais assuntos, o que faz com que educadores e educado-
ras tenham que incluí-los no conteúdo programático – mesmo que, por 
várias vezes, não tenham amparo teórico suficiente para isso. 

Ainda, cumpre lembrar que o ensino sobre história e cultura 
Afro-Brasileira e Indígena exige do profissional de ensino muito mais 
do que repassar conteúdos vazios de qualquer análise social mais 
aprofundada. É necessário que o educador discuta os temas imbuído 
de senso crítico, caso contrário, o objetivo de erradicar o racismo por 
meio da educação, terá se perdido. Nesse sentido, versa Gomes: 

A construção de uma prática pedagógica que se confi-
gure como uma resposta a essa pergunta não se limita à 
produção de pesquisas sobre o tema, nem ao documen-
to “pluralidade cultural” dos Parâmetros Curriculares Na-
cionais. Na minha opinião, trabalhar com a cultura negra, 
na educação de um modo geral e na escola em especí-
fico, é considerar a consciência cultural do povo negro, 
ou seja, é atentar para o uso auto-reflexivo dessa cultura 
pelos sujeitos. Significa compreender como as crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e velhos negros e negras 
constroem, vivem e reinventam suas tradições culturais 
de matriz africana na vida cotidiana. Um professor ou 
professora, ou mesmo um pesquisador ou pesquisadora 
que estiver alerta para essa realidade perceberá o quan-
to a herança ancestral africana recriada no Brasil – e que 
nesse artigo chamamos de cultura negra – orienta e traz 
inspiração para os negros da diáspora. Sempre sob for-
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mas diferentes, essa herança está entre nós (e em nós) 
e se objetiva na história, nos costumes, nas ondas mu-
sicais, nas crenças, nas narrativas, nas histórias conta-
das pelas mães e pais/griôts, nas lendas, nos mitos, nos 
saberes acumulados, na medicina, na arte afrobrasileira, 
na estética, no corpo. (GOMES, 2003, p. 79)

Assim, percebemos o desafio da implantação de uma educação 
verdadeiramente antirracista nas escolas do país ainda é um objetivo 
a ser alcançado. É impossível falar de história e cultura afro-brasileira 
e indígena de forma completamente desvinculada de pautas culturais, 
sociais e políticas. A preservação da memória e os direitos conquista-
dos por esses grupos – como a elaboração das leis aqui mencionadas 
– estão intrinsecamente ligadas aos movimentos sociais, por exemplo. 
É necessário conhecer, interessar-se sobre o tema e, então, querer 
fazer da educação uma ferramenta de mudança.

Contudo, em tempos de “escola sem partido”, onde a postura 
transformadora do educador pode ser compreendida como “doutrina-
dora”, está cada vez mais difícil romper as barreiras impostas pelo 
racismo estrutural. 

5 Literatura infantil e seu papel na valorização da identidade pre-
ta desde a infância 

A legislação ora apresentada, que inclui na base curricular da 
educação o estudo da cultura e história indígena e afro-brasileira precisa 
ser compreendida em coerência com o ordenamento jurídico, ou seja, in-
tegrado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. A LDB, por 
sua vez, descreve a educação básica como o tripé educacional no país, 
constituído por três grandes etapas: educação infantil, ensino fundamen-
tal e ensino médio. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção, a educação básica é obrigatória a partir dos quatro anos de idade.

Em que pese a legislação se refira à obrigatoriedade de tais 
conteúdos desde a educação básica, ou seja, desde os quatro anos 
de idade, entendemos que haverá benefício às crianças que tiverem 
acesso à cultura e história afro-brasileira, bem como a qualquer debate 
que envolva a diversidade e a importância de valorizar as diferenças, 
sejam elas físicas, econômicas, de gênero ou de construção cultural.
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Embora a Lei nº 11.645/2008 determine que a história e cultura 
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros devam ser ministrados 
sem ser criada disciplina específica para tal tarefa, e que isso seja uma 
crítica dos próprios movimentos sociais que iniciaram os diálogos acerca 
da necessidade de tais debates no âmbito escolar; a norma citada apre-
senta como proposta que estes conteúdos sejam trabalhados em espe-
cial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 

Ao pensarmos a pedagogia para a infância, nos parece o caminho 
mais efetivo que tais temas sejam apresentados às crianças tanto antes 
do ensino básico em creches (período não contemplado pela legislação), 
quanto nas fases de educação básica infantil (4 a 6 anos) e turmas iniciais 
do ensino fundamental por meio da educação artística e da literatura.

Caldin (2003) entende a literatura infantil contemporânea como 
uma forma de experimentação do mundo pelas crianças, mediada pela 
história, pelas metáforas, pela imaginação, pelo lúdico. O autor assim 
dispõe: “[...] as histórias contemporâneas, ao apresentarem as dúvidas 
da criança em relação ao mundo em que vive, abrem espaço para o 
questionamento e a reflexão [...].” (CALDIN, 2003, p. 05). Inclusive, a 
contação de histórias na educação infantil não é vista como uma forma 
de entreter e distrair as crianças, mas como método pedagógico de 
ensino e aprendizagem.

A contação de histórias é uma estratégica pedagógica 
que pode favorecer de maneira significativa a prática do-
cente na educação infantil e ensino fundamental. A es-
cuta de histórias estimula a imaginação, educa, instrui, 
desenvolve habilidades cognitivas, dinamiza o processo 
de leitura e escrita, além de ser uma atividade interativa 
que potencializa a linguagem infantil. A ludicidade com 
jogos, danças, brincadeiras e contação de histórias no 
processo de ensino e aprendizagem desenvolvem a res-
ponsabilidade e a autoexpressão, assim a criança sen-
te-se estimulada e, sem perceber desenvolve e constrói 
seu conhecimento sobre o mundo. Em meio ao prazer, 
à maravilha e ao divertimento que as narrativas criam, 
vários tipos de aprendizagem acontecem. (SOUZA e 
BERNARDINO, 2011, p. 237)

As crianças na educação infantil ainda não são alfabetizadas, 
de maneira que para que a literatura sirva como intermediadora do co-
nhecimento, é necessário que o(a) pedagogo(a) utilize-se das técnicas 
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de contação de histórias. As escolhas dos livros devem abarcar con-
teúdos significativos, e que agreguem à socialização, já que este é o 
maior objetivo da educação infantil – primeiro espaço de sociabilidade 
da criança diferente do lar. É neste espaço que iniciam o contato com 
pessoas diferentes, que precisam lidar com conflitos, que se perce-
bem como sujeito e que necessitam conviver e coexistir.

Ora, coexistir entre pessoas diferentes significa perceber sua 
subjetividade e de que maneira se é diferente dos demais. Isto exige 
um trabalho de reconhecimento de si e dos outros, bem como uma ne-
cessidade de diálogo acerca das diferenças que precisam ser diluídas 
no cotidiano, especialmente as de gênero e as étnicas – de acordo 
com o objeto deste estudo, escolher livros que tratem de identidades 
pretas e que possibilitem conversas sobre diversidade cultural e dife-
renças físicas em nossos corpos como algo valorativo, bom, e legal 
faz parte de uma educação antirracista a partir da infância. Boas es-
colhas literárias neste âmbito ressignificam a realidade.

O uso da literatura como a obra que escolhemos retratar em nos-
so estudo, Menina Bonita do Laço de Fita, é tão relevante para a educa-
ção antirracista infantil que a ativista estadunidense Marley Dias uniu-se 
à uma plataforma de streaming Netflix no ano de 2020 para uma série 
com celebridades pretas como Lupita Nyong’o, Tiffany Haddish,  Kara-
mo Brown, Caleb McLaughlin, Grace Byers, Jill Scott. O projeto trata-se 
de uma sequência de episódios em que uma celebridade preta lê um 
livro infantil de autores pretos com a finalidade de dialogar com as crian-
ças sobre empatia, amor-próprio, combate ao racismo, diversidade en-
tre outros temas. No Brasil a série se chama “Histórias que importam”, e 
está disponível com legendas, ainda não está dublada. 

A obra analisada, como já exposto, discorre sobre descendên-
cia, ancestralidade, pedacinhos em nós daqueles que vieram antes. 
Para Silva (2010, p. 46), a ancestralidade, mais do que fatores gené-
ticos, é a compreensão de que fazemos parte de uma história, que 
damos continuidade a uma família, uma tribo, um grupo, e que, os 
descendentes da negritude, “têm suas raízes fecundadas pelo ethos 
comum de uma cultura, uma crença, uma maneira de ser que acom-
panhou as pessoas pretas que vieram da África para o nosso país, e 
que foram capazes de resistir e sobreviver.
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Mais do que um compromisso legal, discutir memória, história e 
a cultura negra é um reconhecimento por um grupo que colaborou com 
a construção do país. Assim, é necessário “enegrecer” a educação. 

[...] enegrecer é face a face em que negros e brancos 
se espelham uns aos outros, comunicam-se, sem que 
cada um deixe de ser o que é, enquanto ser humano 
de origem étinico-racial própria. No processo de enegre-
cer, educam-se, superando a arrogância dos que se têm 
como superiores e o retraimento dos que são levados a 
se sentir inferiorizados. É nesse sentido que, do ponto 
de vista do Movimento Negro, a educação de todos os 
cidadãos, negros e não negros tem de ser enegrecida. 
(SILVA, 2010, p. 41)

Assim, enegrecer a educação deve ser uma prática que deve 
ocorrer desde a infância, sendo a técnica mais próxima da ludicidade a 
contação de histórias, que podem auxiliar a compreensão da ancestra-
lidade, como no caso do livro em análise. E, partindo do debate acerca 
da ancestralidade, é possível conversar com as crianças sobre como 
somos diferentes uns dos outros e que isso é bom, devendo existir 
respeito e valorização de todos os tipos de cores, corpos e culturas. 
Para Taylor (2011), é no contato com os outros que nos reconhecemos 
subjetivamente, e não na reclusão. “É por isso que o desenvolvimento 
de um ideal de identidade gerada interiormente dá uma nova e crucial 
importância ao reconhecimento.” (TAYLOR, 2011, p. 55)

Assim, a literatura infantil consegue este alcance – desenvolve 
nas crianças um espírito de observação do entorno, de si e dos outros 
e possibilita um posicionamento na sociabilidade e na interação com 
os demais que poderá ser mais democrático, a partir de debates antir-
racistas e que englobem cultura e ancestralidade. Para Caldin (2003, 
p. 56), “a questão da diversidade de interpretação é uma forma de de-
mocracia, ao permitir que o texto literário seja o lugar da discordância 
de múltiplas vozes e leituras.”. Que a literatura já na infância possa 
promover uma realidade mais democrática e empática.
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Considerações finais

 O estudo realizado, proporcionou concluir a importância da in-
serção de diálogos sobre diversidade cultural, corpos e gostos diferen-
tes e respeito, já na infância. 

É quando estão saindo do universo doméstico para a escola 
que começam a enxergar o outro e, nesta contraposição, perceber a 
si próprio. Desta maneira, falar sobre descendência, ancestralidade, 
memórias e tradições podem colaborar também para a autoafirmação 
das crianças e para uma ressignificação das identidades pretas das 
crianças neste momento de educação infantil.

Pensando a educação infantil, a legislação brasileira prevê a 
obrigatoriedade do ensino da cultura e história indígenas e afro ape-
nas na educação básica, ou seja, a partir dos quatro anos de idade. 
Contudo, são raros os casos em que a criança vai para a escola ape-
nas aos quatro anos, o ordinário é que já estejam nas creches antes 
mesmo desta idade. Por esta razão, mesmo a legislação não preven-
do, é fundamental que já na educação infantil antes da idade do ensino 
obrigatório as crianças sejam apresentadas a estes temas, seja por 
desenhos, filmes ou pela contação de histórias - maneira de utilizar a 
literatura para esta faixa etária.

A pesquisa nos carregou a caminhos lúdicos espetaculares, 
muitos vídeos musicais podem também ser utilizados nos mesmos 
moldes da proposta da literatura para iniciar uma conversa positiva 
sobre diferenças de cor. Segue trecho da compositora e cantora preta 
Mariana Per:

Neguinha sim
o meu cabelo é pixaim
meu black power fica assim
E quer saber
Eu sou muito, muito feliz
OH!!
Ele brilha com o sol
o meu cabelo faz um caracol
E ele é belo em Paris, Dakar, São Luiz e Maceió!
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 Esta música pode ser encontrada no Youtube, em muitos ví-
deos há crianças participando. Crianças se amando e amando quem 
são. Mas as músicas, podem lograr estudos para outra pesquisa!
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RESUMO
Este artigo tem como objeto de estudo o direito, a cultura e a arte; consi-
derando o direito fundamental à cultura e a importância da sua plena efi-
cácia para a democratização do acesso à arte no panóptico da sociedade 
brasileira. Para tanto, exordialmente far-se-á um apanhado geral sobre 
cultura, arte e sua relação com o direito; em seguida o direito fundamental 
a cultura será abordado para que então, ao cabo, possamos vincular a 
sua importância para a democratização do acesso à arte. O Brasil é um 
país imenso, rico em recursos e principalmente rico em cultura. A arte é 
uma importante expressão cultural, no entanto, como consequência da 
desigualdade social, o acesso à arte ainda é restrito às pessoas com 
maior poder aquisitivo. Portanto, é de suma importância, ao vincular direi-
to à arte, tratar da democratização do acesso à arte que, neste contexto, 
diz respeito tanto a inclusão das pessoas de baixa renda no circuito artís-
tico como também a valorização da arte oriunda das periferias. 
Palavras-chave: direito fundamental, cultura, acesso à arte, demo-
cratização.

ABSTRACT
This article aims to study law, culture and art; considering the funda-
mental right to culture and the importance of its full effectiveness for 
the democratization of access to art in the panopticon of Brazilian so-
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ciety. For this, we will first make a general overview of culture, art, and 
its relation to law; then, the fundamental right to culture will be approa-
ched so that we can then link its importance to the democratization of 
access to art. Brazil is a huge country, rich in resources and mainly rich 
in culture. Art is an important cultural expression; however, as a con-
sequence of social inequality, access to art is still restricted to people 
with higher purchasing power. Therefore, it is of utmost importance, 
when linking right to art, to address the democratization of access to 
art, which, in this context, concerns both the inclusion of low-income 
people in the art circuit and the valorization of art from the peripheries. 
Keywords: fundamental right, culture, access to art, democratization.

INTRODUÇÃO

O senso de cultura passou por transformações ao longo da 
história como o confirma a evolução da sua etimologia e as acep-
ções da sociologia e antropologia. A cultura se expressa por diver-
sas formas e linguagens e a arte é uma das expressões culturais que 
possui suas próprias manifestações identitárias. A cultura brasileira 
é riquíssima, mas padece de autocompreensão e autodeterminação, 
estando sujeita as tendências europeias e estadunidenses. Assim, 
é preciso que tenhamos uma perspectiva decolonial com intuito de 
valorizar nossas próprias expressões artísticas, e, neste contexto, é 
interessante valorizarmos a cultura periférica, que, expressa além de 
valores e identidade, protestos e o inconformismo com a desigualdade 
social; mas é marginalizada pela sociedade e reprimida pelo Estado. 
O direito e a arte estão intimamente ligados na medida em que ambos 
representam formas de expressão cultural e dos costumes da socieda-
de, ambos em constante mudança. Assim, o direito é um instrumento 
necessário para atenuar os efeitos da desigualdade social que obstam 
a efetivação do direito fundamental a cultura, que, por sua vez, é de 
suma importância para a democratização do acesso à arte no Brasil.



ARS ET JUS: TEMÁTICAS JURÍDICAS EM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E 
ARTE NA JURIDICIDADE 45

A CULTURA E A ARTE

O que é cultura?

Originalmente a palavra “cultura” dedicava-se a identificar o ato 
de cultivar o plantio, ou seja, atividade agrícola. Depreende-se da eti-
mologia da palavra, sua origem no latim romano, oriundo da palavra 
colere que se referia propriamente ao cultivo de plantas, desenvol-
vendo-se ao longo do tempo para a palavra culturae, ampliando-se 
ao desígnio de “cultivar a mente e os conhecimentos”, referindo-se à 
capacidade intelectual e educacional das pessoas. 

No português moderno, segundo o dicionário Michaelis, os de-
sígnios da palavra “cultura” são diferenciáveis de acordo com a área 
de conhecimento onde é empregada. Com relação à agricultura, a pa-
lavra significa, assim como a sua primeira designação romana, ao ato 
de cultivar plantio, trabalhar na terra e torna-la produtiva. Já quando 
tratamos de antropologia, aí sim, a palavra se volta ao que nos interes-
sa neste momento – referindo-se ao conjunto de conhecimentos, cos-
tumes, crenças, padrões de comportamento, adquiridos e transmitidos 
socialmente, que caracterizam um grupo social, a partir de experiên-
cias que levam ao desenvolvimento intelectual e espiritual. 

Na concepção sociológica de cultura, igualmente relevante ao 
feito, divide-se a cultura em dois principais índices – a cultura alterna-
tiva e a cultura da massa – onde cultura alternativa revela a tendência 
em assumir atitudes, costumes, ideias, linguagens etc. que contrariam 
os padrões culturais vigentes da sociedade; enquanto a cultura de 
massa identifica exatamente o oposto; tratando-se do conjunto este-
reotipado de conhecimentos, costumes, padrões de linguagem etc., 
imposto a uma comunidade pelo grupo socialmente dominante.

Ainda neste sentido, do ponto de vista antropológico, é possível 
encontrar dois gêneros principais de manifestação cultural que coadu-
nam com a distinção posta pela sociologia para a cultura alternativa 
e a cultura de massa. Temos a cultura erudita como o conjunto de 
conhecimentos acumulados, valorizados pelo grupo social, que com-
põem o patrimônio cultural da sociedade, e, com maior prevalência da 
acepção de cultura dos grupos dominantes, com maior sofisticação; 
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e a cultura popular que, além da acepção do folclore popular, indi-
cando costumes tradicionais, crenças, superstições, cantos, festas, 
indumentárias, lendas, artes etc., conservados no seio de um povo, 
pode indicar a expressão cultural das camadas menos favorecidas da 
sociedade.

A arte como expressão cultural

A cultura de uma sociedade representa a conjuntura de seus 
costumes, crenças, meios e modos, acepções e sobretudo, ao que 
nos interessa, suas expressões culturais. As expressões culturais de 
um povo podem ser identificadas em diversas formas de manifesta-
ção, como a literatura, o cinema e às artes cênicas, a música e a dan-
ça, bem como às artes visuais em geral como o desenho, a pintura, 
o artesanato, a fotografia; etc. Essas manifestações podem ou não 
constituir atividades econômicas, mas, inequivocamente, representam 
às expressões culturais de uma sociedade.

 A arte enquanto expressão cultural permite aos indivíduos 
exprimir e assimilar ideias e sentimentos através de diversas lingua-
gens e formas de manifestação. Assim, a arte também constitui um 
importante meio de comunicação social e expressão de sentimentos, 
conformando-se de certa forma, com a definição formal da palavra 
“cultura” que em certo termo indica o desenvolvimento intelectual e 
espiritual dos indivíduos. 

 Podemos atribuir o termo “cultura artística” para representar o 
conjunto de manifestações, em diferentes formas e linguagens, que 
constituem às expressões artísticas de uma sociedade, integrando e 
repercutindo a sua cultura de modo geral. A arte é indubitavelmente a 
maior expressão da cultura. 

 O grande escritor russo Liev Tolstói dizia que a arte faz parte 
de um esforço humano em se comunicar conscientemente a outros, 
por certos meios e linguagens, seus sentimentos, transmitindo-os. 
Para isso Tolstói utilizou o termo “contaminação” que indicaria a pro-
pagação dessa comunicação. Deste modo, a manifestação artística 
resulta de uma espécie de “lente psíquica” do artista que transmuta 
a realidade e a contamina. Para Tolstói, a autêntica arte é aquela que 
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rompe barreiras e acaba com a divisão entre o artista e o público. As-
sim, subentende-se que a manifestação do artista passa a ser também 
a expressão cultural do seu público. 
 
A cultura da arte no Brasil e valorização da cultura das periferias 

 Inconteste, a cultura artística brasileira é riquíssima e diversifi-
cada como resultado direto da marcante formação miscigena do povo 
brasileiro. A colonização europeia sem dúvida introduziu grande parte 
das características culturais e artísticas do Brasil, mas, é importante 
entender que as expressões artísticas brasileiras não se resumem aos 
traços coloniais de portugueses e espanhóis. Antes da chegada e da 
colonização dos ibéricos ao território que hoje constitui o Brasil, os 
povos nativos já demonstravam uma cultura riquíssima. Não obstante, 
a migração forçada dos africanos que serviram ao modelo econômi-
co escravagista da colônia e do Império e a sua oriunda afrodescen-
dência bem como os povos imigrantes que passaram a constituir a 
sociedade brasileira a partir do fim da escravidão e das migrações 
de refúgio das guerras, em especial italianos, alemães e japoneses; 
atribuíram contribuições imensas e notórios contornos à formação da 
cultura tupiniquim. 

 Mister ressaltar que a herança colonial ainda reflete suas con-
sequências na cultura e na arte. Se por um lado nos trouxe o iluminis-
mo, a arte sacra e erudita e outras manifestações do velho continente 
ao novo mundo; d’outro nos resta as maldições do colonialismo. O 
eurocentrismo e o colonialismo, além da divisão geopolítica mundial 
que não nos cabe agora, inspiram a valoração do que é e do que não 
é arte. Para que nós possamos compreender essa influência nociva 
que descredita às culturas fora do seio europeu, devemos contraditar 
os discursos dominantes da produção intelectual e cultural europeia, 
a partir da perspectiva decolonial que problematiza o modo pelo qual 
se entende o mundo e a sociedade a partir do pós-colonialismo, e, 
segundo Cheryl Mcewan1 desafia o estereótipo cultural criado a partir 
da insensibilidade europeia e estadunidense aos significados, valores 
e práticas de outras culturas.

1  PhD em Geografia pela Loughborough University
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 A partir dessa perspectiva decolonial podemos atribuir um olhar 
distinto do senso comum que marginaliza a cultura latina, africana e asiáti-
ca; especialmente, no panóptico brasileiro, da cultura latina e africana que 
ressoam principalmente nas camadas menos favorecidas da sociedade 
– principalmente nas periferias – marginalizadas por estarem na contra-
posição do que se entende como cultura para uma sociedade com com-
plexo de inferioridade que insiste em sobrepor a cultura europeia e es-
tadunidense sobre nossas próprias expressões culturais. As periferias e 
as expressões artísticas periféricas como o “pixo”, os estilos de música e 
dança como o rap, hip-hop e o funk; por exemplo; sofrem com a criminali-
zação cultural e a estigmatização do Estado e da própria sociedade como 
inadequadas, como aponta a pesquisadora Júlia de Moraes Almeida2 em 
seu artigo Cultural criminology: the “funk” parties at São Paulo, the case 
of “17”, que aborda a criminalização do funk em São Paulo.  

 Neste contexto, valorizar a cultura periférica significa elevar a 
cultura e as expressões culturais e artísticas das camadas menos fa-
vorecidas da sociedade como forma de (des)estigmatizar, (des)crimi-
nalizar e descolonizar a cultura e a arte popular brasileira. Muitas das 
manifestações artísticas periféricas ressoam em formas de protesto 
e libertação das amarras sociais e da desigualdade social – que será 
abordada mais a frente como meio de democratização do acesso à 
arte e efetivação do direito fundamental a cultura. 

 Promover a justiça social, compreende mais do que redistri-
buição de riquezas, é distinguir, reconhecer e incorporar aos valores 
socioculturais da sociedade, expressões artísticas e culturais diversi-
ficadas, consideradas muitas vezes inferiores e (sub)culturais pelos 
grupos socioeconomicamente dominantes.  

O DIREITO E A ARTE NO BRASIL 

O Direito, a Cultura e a Arte

 Talvez a sequência do subtítulo esteja ilógica dentro no contex-
to que se pretende explorar neste momento, pois, pode-se dizer que 

2  Pesquisadora e Mestranda em Criminologia na Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo (USP)
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a cultura seja em primeiro a radix não só da Arte, mas também do Di-
reito. Embora seja possível encontrar outras definições para a ciência 
do direito, como na perspectiva kantiana, que aponta o direito como o 
conjunto de preceitos internos de cada indivíduo, ou a partir de Aristó-
teles, onde o Direito pode ser entendido como um conjunto de normas 
que visam garantir a manutenção da paz social, visando a convivência 
harmônica e pelo bem-estar coletivo; é pacífico que as fontes exordiais 
do Direito são os costumes e a cultura de uma determinada sociedade. 
Assim, tal qual a Arte, o Direito também é uma manifestação que surge 
a partir da Cultura.  

 A interdisciplinaridade é preponderante para a compreensão 
ampla do Direito e sua repercussão social. O direito a partir de uma 
perspectiva única é sistêmico e pouco reflexivo. Assim, atrelar a ciência 
do direito à ciência das artes pode ser muito produtivo do ponto de vis-
ta crítico. A perspectiva crítica nos permite usar tanto o Direito quanto 
a Arte como pilares para questões precípuas, que compreendem um 
plano de fundo mais amplo e complexo. Deste modo, podemos traçar 
dois caminhos: partindo da Arte e a sua repercussão e aplicação no 
Direito, ou o oposto. É paradoxal. A depender do rumo que se tomar 
poderemos desaguar em temas técnicos como de direitos autorais, 
propriedade intelectual; ou sociológicos como liberdade de expressão, 
liberdade artística, o direito à cultura e a democratização do acesso à 
arte – este é o rumo que buscamos. 

 Oportunamente, liberdade de expressão, a liberdade artística 
e o direito à cultura são questões positivadas no direito brasileiro, com 
égide constitucional. A Constituição Cidadã de 1988 dispôs-se a tratar 
em seu famigerado artigo 5°, nos incisos IV e IX, da ampla liberdade 
de expressão e pensamento e da livre atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, respectivamente. Enquanto o artigo 215 
dedicou-se a atribuir ao Estado brasileiro o dever de garantir a todos 
o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso a cultura nacional, 
além de incentivar a valorização das manifestações culturais.

 Portanto, tecnicamente, mas com plano de fundo sociológico, 
podemos inferir que a Arte repercute no Direito no âmbito do direito 
público, entre a relação do Estado com o indivíduo e a coletividade. 
Assim, tratar de Direito e Arte é tratar do interesse público e do direito 
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coletivo. Trata-se da tutela de direitos difusos, tema bastante atual a 
partir da nova geração de direitos fundamentais. 

O direito fundamental à cultura, a desigualdade social e a demo-
cratização do acesso à arte no Brasil 

A redação do artigo 215 da Constituição (CF) é inequívoca e 
translúcida quando atribui ao Estado brasileiro o dever de garantir o 
pleno exercício dos direitos culturais, como os preceituados no artigo 
5° inciso IX – livre atividade intelectual, artística, científica e de comu-
nicação – e, o acesso a cultura nacional, que deve ser incentivada e 
valorizada pelo Estado em suas manifestações, nas quais se incluem 
as manifestações artísticas. No entanto, não é exagero dizer que todo 
o referido artigo é posto, mas não efetivado – o acesso à arte no Brasil 
é constitui estado de coisas inconstitucional. 

 Quando olhamos para o panóptico da sociedade brasileira, não 
é possível dizer que o pleno exercício dos direitos culturais é garantido; 
não é possível dizer que existe garantia plena ao acesso à cultura e 
a arte; não é possível dizer que existe incentivo e valorização da arte 
nacional, e, sobretudo da arte periférica. Isso pois, nas camadas mais 
abastadas, é comum o acesso a teatros, exposições, música, shows 
eventos; etc. mas “onde o filho chora e a mãe vê”, entre as pessoas 
com menor poder aquisitivo, isso não é visível. 

 Segundo levantamento do Portal Cultura e Mercado, utilizando 
dados do IBGE, UNESCO, MINC e IPEA; apenas 13% dos brasileiros 
vão ao cinema, mais de 92% nunca foram a um museu ou exposição 
de arte e 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança. Mais de 
90% dos municípios no Brasil não possuem espaços como cinemas, 
teatros, museus ou centros culturais, e 73% dos livros são consumidos 
por apenas 16% da população. Ou seja, o Brasil é um país rico em 
cultura, arte, literatura; mas essa é mais uma riqueza mal distribuída. 

 Essa disfunção repercute de forma cruel no acesso à arte. Nas 
periferias, a expressão artística é reprimida, criminalizada e estigmati-
zada como vandalismo, apologia, promiscuidade; às pessoas não têm 
pleno acesso a sua própria forma de arte e tampouco às eruditas, 
restritas a sociedade de alto poder aquisitivo; não existe incentivo ao 
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desenvolvimento cultural e artístico e muito menos valorização da ma-
nifestação artística popular, tão rica, diversificada, repleta de expres-
sionismo. 

 O Brasil vive um genuíno apartheid social, e, nas palavras, 
mais uma vez, da pesquisadora Júlia de Moraes Almeida, que estuda 
a criminologia cultural; 

“Essa carência é crescente no cenário brasileiro: cada 
vez menos são oferecidos programas governamentais 
que estimulam o lazer cultural nas periferias. A periferia 
urbana é cada vez mais afetada pelo descaso da ges-
tão; criminalizada e estigmatizada como inadequada.” 
(JM Almeida, 2019).

Esse panóptico do contexto socioeconômico e urbanístico bra-
sileiro nos mostra que o principal ponto a ser discutido em razão de 
efetivar o direito à cultura no Brasil é a formulação de políticas públicas 
com intuito de estimular a democratização do acesso à arte. E, quan-
do falamos de “democratização”, trata-se de um modelo geral, onde a 
arte é levada até a periferia, mas a arte que nasce na periferia também 
é valorizada e exportada para o seio da cultura nacional. 

Portanto, o acesso a arte não é simplesmente, ou, tão somente, 
a efetivação do direito à cultura. É um meio de dissuasão para outros 
problemas emergentes na sociedade brasileira, como o preconceito, o 
ódio, a desigualdade social, a renda escassa, e até a criminalidade; na 
medida em que a arte, como no conceito de Tolstói, elimina divisões, a 
arte pode ser fonte de renda e atividade econômica pujante, e, quanto 
ao combate a marginalização e a criminalidade, levar arte e cultura 
às periferias é um meio de socialização e educação intelectual, não é 
sem razão que muitos projetos sociais de organizações não governa-
mentais se utilizam da arte. 

A falta de programas sociais de incentivo à cultura e à arte por 
parte do Estado é evidente. Não é raro que o anseio pelo incentivo 
a arte e a cultura esbarre em óbices político-ideológicos, que mui-
tas vezes desprezam este tipo de investimento estatal como gasto 
desnecessário, mas, é importante citar como exemplo a bela frase 
de Amartya Sen3 “O crescimento econômico sem investimento no de-

3  Professor de economia e filosofia da cátedra Thomas W. Lamont na Universidade 
Harvard.
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senvolvimento humano é insustentável – e antiético”. Ou seja, se para 
combater a desigualdade o fortalecimento da Economia é essencial, 
inobstante o desenvolvimento humano é de suma importância, e, o 
acesso a formas de expressões culturais como a arte é sem dúvida 
imprescindível ao desenvolvimento humano. 

Para levar a arte até as periferias, claro, é preciso que o poder 
público se dedique em políticas públicas de inclusão social. Arte nas 
escolas, centros culturais, programas de incentivo como a meia en-
trada para estudantes em eventos culturais são boas práticas neste 
sentido. Por outro lado, não basta. É preciso que a educação seja a 
porta de entrada para a arte como enriquecimento cultural e intelectual 
e isso precisa vir da sociedade e não somente do Estado. 

Já para exportar a expressão artística das periferias para a so-
ciedade em geral, basta que os pensamentos da elite dominante se 
abram para o novo e o conflitante com a sua realidade (utópica para 
a maioria da população). Mas, na verdade, isso não é um fator obs-
tante. A mentalidade restrita das elites dominantes pode dificultar o 
processo, mas ele já está em curso e a era da informação que permite 
lastrear conteúdo elimina barreiras de comunicação e expressão. 

É claro que a desigualdade social é o principal óbice para a de-
mocratização cultural, mas, ela também serve de combustível para o 
expressionismo das periferias. O inconformismo, sobretudo dos mais 
jovens, produz uma chama incandescente de criatividade que reluz 
em expressões artísticas repletas de críticas sociais latentes como a 
música e o pixo. Este conceito crítico de produção artística contribui 
para o desenvolvimento social e ajuda a formar e enriquecer o senso 
crítico das pessoas, arruinando o conformismo e a aceitação taciturna 
e das mazelas sociais. 

D’entre essas manifestações críticas da expressão artística pe-
riférica, é possível se deparar com apontamentos em diversos campos 
da crítica social que convidam a reflexão com relação a temas impor-
tantíssimos como à guerra às drogas e a banalização do consumo de 
entorpecentes, a violência policial e a criminalidade, a ineficiência dos 
serviços públicos, a promiscuidade e a expressão sexual, o sexismo, 
o conflito de gerações, a própria desigualdade social; que, encontram 
visões paradoxais sob diferentes perspectivas.  
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Quando tratamos da democratização cultural, além do direito 
como ciência e da arte, usamos também do arcabouço do direito ur-
banístico e ambiental. O termo urbanizar pode ser confundido com 
civilizar. Não há como civilizar sem desenvolver o aspecto humanístico 
da sociedade, discutir suas máculas e criar mecanismos de solução e 
progresso coletivo. 

O crescimento desordenado das cidades e a desigualdade 
social resultam exatamente no apartheid apontado anteriormente. As 
periferias crescem em torno dos grandes centros e se observa que 
o desenvolvimento cultural destes centros é totalmente diverso das 
periferias, exatamente pelo fator socioeconômico que impulsiona a in-
fraestrutura e a as condições necessárias para o acesso à cultura e à 
arte. 

A partir deste contexto, então, além de políticas públicas de 
incentivo à arte, para a democratização cultural é preciso que o poder 
público se engaje na urbanização das periferias e no desenvolvimento 
da infraestrutura necessária que vai desde escolas até centros esporti-
vos e culturais além é claro, das estruturas caras a dignidade humana, 
como saneamento e saúde. 

A interação entre as periferias e os grandes centros urbanos 
pode significar a confluência cultural necessária para que as diferen-
tes manifestações artísticas de diferentes panópticos sociais sejam 
congregadas em uma única expressão cultural, diversificada, mas 
igualmente valorizadas e compreendidas. 

Dessarte, entende-se que a democratização do acesso à arte 
e a efetivação do direito à cultura é um tema que precisa, impres-
cindivelmente, ser abordado de forma interdisciplinar, pois contempla 
aspectos antropológicos, sociológicos, jurídicos, urbanísticos, econô-
micos e administrativos. Nenhum entendimento deve se sobrepor ao 
outro, mas sim convergir na ideia precípua que é desenvolver a arte e 
o direito a ela. 

Neste cenário interdisciplinar, ao que nos cabe, o direito con-
tribui com a tecnicidade das leis, a supremacia da Constituição e dos 
direitos fundamentais, mas principalmente com o senso críticos, de 
modo que se faz necessário, antes de concluir, tratar da função crítica 
do direito.
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Como mencionado, o acervo artístico crítico é torrencial e se 
baseia, sobretudo, na crítica social ao seu tempo, tratando de confli-
tos sociais, da sociedade e seus costumes, crenças, conceitos e pre-
conceitos. O direito não se difere disto. O direito enquanto ciência do 
conhecimento dedicada a pacificação social com base nos costumes 
e na cultura da sociedade serve como instrumento de crítica e ação. 

A função crítica parte da premissa de que a sociedade é mutá-
vel em seus costumes e essa característica deve premiar o progresso 
e o desenvolvimento humano. Se o direito é reflexo da sociedade e 
seus costumes, cumpre ao direito criticá-los para que se adequem a 
justiça social, para que então tenhamos a pacificação, sua razão de 
ser. Assim como a filosofia taoísta, a sociedade percorre um caminho 
interminável, mas a isso não se faz intrépida. A sociedade tema mu-
danças, e constantemente questiona se estas ressoam em desenvol-
vimento ou regresso. 

Fato é que, o caminho será percorrido, de uma forma ou outra, 
e assim, cumpre ao direito dedicar-se a percorrer este caminho com 
ativismo. Se alcançamos a supremacia dos direitos fundamentais e 
do interesse coletivo, devemos torná-los eficazes, mas, encontrando 
o ponto de fusão que não colida com o individual. Se faz parte dos di-
reitos fundamentais e direitos difusos o direito à cultura, o direito deve 
garanti-lo. Se para garanti-lo é preciso democratizar o acesso à arte, 
é preciso que o direito milite neste sentido. 

Acesso à cultura, à arte, é acesso à dignidade, ao direito, a 
razão de ser. Arte e cultura não são triviais. Trivial é o intelecto que 
não contempla à arte e não podemos permitir com parcimônia que 
a grande maioria da população brasileira seja excluída e privada da 
arte, se quisermos alcançar um nível onde tenhamos uma sociedade 
intelectual, consciente e comprometida com o coletivo.

CONCLUSÃO 

Por fim, mais uma vez, exulta-se a importância de democra-
tizar o acesso à arte, levando à arte aos que não têm acesso a ela 
e exportando a arte recôndita nas periferias para a sociedade, bem 
como suas manifestações e expressões. A arte acompanha o desen-
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volvimento humanístico e intelectual da sociedade. A supremacia dos 
direitos fundamentais obriga a efetivação do direito à cultura que só 
será plenamente concebido com a ação do poder público e da socie-
dade a partir de uma perspectiva coletivista, decolonial e progressista. 

Este texto é um apanhado simplório e resumido, o tema pre-
cípuo tratado merece uma atenção muito mais amplificada e por isso 
é oportunamente recomendável que o leitor se debruce ao estudo do 
tema com afinco com intuito de constituir uma visão panóptica das 
questões complexas que formam este prélio. 

Contudo, a partir desta leitura é perfeitamente possível com-
preender a importância do exposto. É possível calçar-se na perspectiva 
decolonial e progressista que forma o arcabouço da democratização. 

Efetivar o direito à cultura e democratizá-lo é partir da crítica 
e principalmente estimular a ação, seja ela intelectual ou proativa. É 
estimular o pensamento crítico com intuito de derrubar às barreiras 
conceituais que obstam a sua concretização e expor-se a militar em 
favor da sua plena eficácia para todos, irrestritamente. 
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RESUMO
O trabalho objetiva costurar uma possível aproximação da arte da pin-
tora mexicana Frida Kahlo com a filosofia do jurista brasileiro Alysson 
Mascaro. O citado objetivo enseja analisar a pintura de Frida, de 1954, 
intitulada El marxismo dará salud a los enfermos (O marxismo dará 
saúde aos doentes) e a convergência política com a Carta sobre o 
socialismo, escrita por Alysson Mascaro em 2014. O socialismo repre-
senta na pintura de Frida, de igual maneira, a filosofia de Mascaro, a 
esperança na superação do modo de produção capitalista, sobretu-
do o regime de acumulação pós-fordista. É explorado três questões 
principais entre a pintura de Frida e a filosofia de Mascaro: o marxismo 
como filosofia que libertará o povo de qualquer opressão; a denúncia 
do imperialismo norte-americano que sangra o solo com políticas glo-
bais de dependência, exploração e submissão; e o socialismo como 
utopia concreta para a transformação social. 
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Palavras-chave: Filosofia do Direito; Arte; Marxismo.
ABSTRACT
The work aims to sew a possible approximation of the art of the Mexican 
painter Frida Kahlo with the philosophy of the Brazilian jurist Alysson 
Mascaro. The aforementioned objective aims to analyze Frida’s painting, 
from 1954, entitled El marxismo dará salud a los enfermos (Marxism 
will give health to the sick) and the political convergence with the Letter 
on socialism, written by Alysson Mascaro in 2014. Socialism represents 
in Frida’s painting, in the same way, Mascaro’s philosophy, the hope in 
overcoming the capitalist mode of production, especially the post-Fordist 
regime of accumulation. Three main issues between Frida’s painting and 
Mascaro’s philosophy are explored: Marxism as a philosophy that will 
free the people from any oppression; the denunciation of US imperialism 
that bleeds the soil with global policies of dependence, exploitation and 
submission; and socialism as a concrete utopia for social transformation.
Keywords: Philosophy of law; Art; Marxism.

Introdução

 Alysson Mascaro e Frida Kahlo: duas intelectualidades que so-
nham diurnamente pela transformação social, em direção ao socialis-
mo como esperança ao povo oprimido. Embora eles tenham singulari-
dades, ambos alimentam a criatividade, imaginação e a atividade até 
a chegada do fim da exploração humana. Suas ideias almejam o novo, 
uma outra sociabilidade, afastada da ideologia mercadológica. Essa 
aproximação política revolucionária pode ser visualizada na pintura de 
Kahlo (1954), intitulada El marxismo dará salud a los enfermos, e a 
Carta sobre o socialismo do filósofo Alysson Mascaro, escrita em 2014 
e inserida no livro Crise e Golpe.

O filósofo, professor e jurista Alysson Mascaro escreveu a Carta 
ao socialismo em apoio à candidatura de sua orientanda Luciana Genro 
para a presidência da República do Brasil em 2014. Na carta, Mascaro 
(2018) escreve que o socialismo representa outra sociabilidade, sem as 
formas sociais jurídicas (direito) e política-estatal (Estado), que derivam 
da forma-mercadoria e reproduzem as relações capitalistas. Além disso, 
demonstra a materialidade da ideologia dinamizada pelos aparelhos ideo-
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lógicos, tais como as instituições, os meios de comunicação etc. A carta 
é estruturada em cinco tópicos de reflexão sobre o direito, o Estado no 
capitalismo, a esperança no socialismo como superação das desigualda-
des no presente, e alcance da transformação social estrutural no futuro. 

Por sua vez, a mexicana Kahlo (1954) na sua pintura El marxis-
mo dará salut a los enfermos levanta elementos que discutem a não 
eternidade e falência do capitalismo. A começar pelo próprio Marx, 
desenhado segurando o pescoço de uma águia em formato de bomba, 
em alusão aos Estados Unidos. Observa-se a dualidade de cenários 
ilustrados por Kahlo (1954), à direita o solo com cor de sangue, o co-
gumelo em referência às guerras, contudo, à esquerda, as terras são 
verdes, o olho da sabedoria para lá direciona, a paz representada pela 
pomba reina e o mundo se une sem classes sociais. O que era impres-
cindível não é mais necessário, a saúde plena dos trabalhadores será 
uma realidade no socialismo pintado por Kahlo (1954). Veja-se a obra:

El marxismo dará salud a los enfermos1

1  KAHLO, Frida. El marxismo dará salud a los enfermos. 1954. Pintura, tinta a 
óleo sobre tela de fibras, 76 cm x 61cm.
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No primeiro momento será descrita a pintura de Kahlo (1954) e 
alguns comentários de especialistas que confirmam o caráter político e 
revolucionário da obra. Assim como Frida, ilustrada na pintura, segura 
o livro vermelho em alusão ao marxismo, que levará a transformação 
das estruturas sociais, para Mascaro (2019b), a filosofia crítica é a que 
aponta para o futuro, o novo, e constrói a esperança. Outro elemento 
que será trabalhado no artigo é o imperialismo norte-americano, de-
nunciado por Kahlo (1954) na pintura, e descrito por Mascaro (2013) o 
caráter xenófobo, violento e sanguinário dessa política internacional, 
reiterada historicamente. E por fim, a transformação social sonhada 
por Mascaro (2008) e Kahlo (1954) representada pela utopia concre-
ta do socialismo. Para compreender o significado filosófico da utopia 
concreta e dos sonhos diurnos é utilizada as reflexões de Mascaro 
(2008), a partir do filósofo marxista Ernst Bloch. Em alguns momentos, 
o artigo é atravessado pela crítica à forma jurídica, desenvolvida pela 
filosofia crítica do direito mascariana, pois segundo Mascaro (2018) 
“as lutas transformadoras não podem deixar de lado nem apenas tan-
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genciar a crítica do direito e à ideologia jurídica” (p. 61).

1. A pintura de Frida e a Filosofia de Mascaro: convergências in-
telectuais e políticas ao socialismo

 A obra El marxismo dará salud a los enfermos, de Frida Kalho 
foi pintada em 1954. Segundo Kettenmann (1999), o retrato conjura o 
compromisso de Frida com a política anticapitalista, portanto, com o 
marxismo, ela e toda humanidade poderiam se libertar das suas do-
res. Ao observar o quadro, pode-se notar elementos reconhecidos his-
toricamente como cruciais para a crítica marxista, entre eles, o comba-
te ao imperialismo norte-americano. Contudo, a obra não se encerra 
nessa perspectiva conjuntural, ela aponta pelo horizonte de superação 
da sociabilidade capitalista, que é o socialismo. 

O quadro representa a imagem de Frida em pé, com uma lon-
ga tehuana verde e seu colete de couro que a acompanhou durante 
muito tempo em razão de sua saúde. Na mão de Frida se encontra um 
livro vermelho, segundo Brognoli (2019), provavelmente em referência 
ao marxismo, e as cores das bandeiras da China e da antiga URSS. 
O quadro é dividido em duas partes que expressam antagonismos, 
sobretudo a oposição entre a ideologia burguesa dos EUA na direita 
e na esquerda representada pela libertação do capitalismo. Na direi-
ta, visualiza-se uma águia encorpada em formato de uma bomba e a 
cabeça de uma figura aludida ao poder norte-americano. Embaixo da 
águia assassina, há um solo irrigado com sangue em várias ramifica-
ções, no qual emerge um cogumelo branco, representando a fumaça 
das explosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Vale destacar 
que Kahlo (1954) pinta Karl Marx apertando o pescoço da águia-bom-
ba norte americana, em evidente confronto ideológico.

 A Frida em pé na pintura com o livro vermelho em uma mão, 
aponta para a paz, o horizonte máximo de transformação, que é o so-
cialismo. Em suporte ao corpo de Frida há duas mãos que a mantém 
de pé. Em uma das mãos está um olho, segundo Brognoli (2009), se-
ria o olho da sabedoria, muito comum nas pinturas de Frida. As mãos 
permitem que Frida largue as muletas, até então, imprescindíveis. As 
muletas estão caindo no chão, em tom de liberdade. Brognoli (2009) 
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afirma que Frida expressa o marxismo como a cura para as dores co-
tidianas, fazendo com que ela não precisasse mais de suas muletas. 
Na esquerda, em contraponto ao sangue que irriga a terra na direita, 
tem-se uma terra fértil, com rios cristalinos que irrigam a coloração 
verde. No céu azul uma grande pomba branca em referência a paz 
entre os povos, o fim da violência e da guerra promovida pelos EUA. 
Brognoli (2009), afirma que:

Este quadro, segundo o meu entendimento, mostra que 
Kahlo tinha uma fé quase que religiosa de que o mar-
xismo traria não só saúde física aos doentes, mas uma 
saúde social e intelectual a todos os povos oprimidos 
pelas grandes potências mundiais. Ela acreditava verda-
deiramente que as teorias de Marx, se levadas a cabo, 
gerariam um mundo como o que ela descrevera em seu 
diário, um mundo sem classes e onde fôssemos todos 
um só povo (BROGNOLI, 2009, p. 84).

A partir da obra de Kahlo (1954), pode-se observar a conver-
gência intelectual política com a filosofia do direito de Alysson Masca-
ro. Por essa perspectiva, o marxismo, o imperialismo e a utopia socia-
lista são alguns pontos que representam uma possível aproximação 
entre a arte da mexicana revolucionária com a filosofia do professor e 
jurista brasileiro. 

1.1 O livro vermelho do marxismo

A filosofia marxista é para Mascaro (2019b), assim como Kahlo 
(1954), o caminho para a transformação social. O marxismo é a leitura 
sobre a sociedade que serve como a grande matriz filosófica contem-
porânea, aponta possibilidades outras, sobretudo entre as reflexões 
sobre o direito e a justiça. Na Carta ao socialismo, Mascaro (2018) 
escreve que “A palavra da crítica é o fermentar de horizontes” (p. 190). 
Essa filosofia é a que alimenta o pensamento mais alto sobre o direito, 
que são as Teorias Críticas2. Tendo como fonte os escritos de Marx, 
2  Crítica como posição científica que olha para a realidade em vista da sua transfor-
mação. No mesmo sentido, Mascaro (2018) escreve na Carta ao socialismo, que a 
filosofia crítica é uma ideologia negativa em relação à sociabilidade capitalista, que 
seria a ideologia positiva. Para Mascaro (2018), “na vida capitalista, toda ideologia 
crítica estará inserida em seus quadrantes, revelando-se, então, no limite, uma ideo-
logia negativa, dadas as contradições necessárias da sociabilidade da mercadoria” 
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o terceiro caminho jusfilosófico na contemporaneidade, segundo Mas-
caro (2019b) é o que compreende que “o marxismo representa a crí-
tica mais profunda e o horizonte mais amplo de transformação social, 
política e jurídica, porque há de investigar os nexos históricos e estru-
turais do direito com o todo social” (p. 272).

 No quadro de Kahlo (1954), no qual o próprio Marx sufoca a 
ideologia capitalista norte-americana, é visualizada a esperança que 
o marxismo fermenta, pois conforme Mascaro (2019b), “o marxismo 
é a filosofia que aponta para a superação, para o futuro” (p. 278). É o 
marxismo que alcança a cientificidade plena do direito, pois percebe 
como se dá materialmente, na concretude, o direito. As Teorias Críti-
cas compreendem a produção e reprodução do direito na sociedade 
capitalista contemporânea, possuem por lastro as descobertas cientifi-
cas de Karl Marx, principalmente em O Capital. Possuem por horizon-
te a transformação social, a revolução ou mudança estrutural. De olho 
no passado e no presente, identificam suas estruturas, problemas e 
apontam para o futuro. Reconhecem que o passado teve tipos especí-
ficos de exploração, mas busca o futuro, a emancipação da opressão, 
pois “a dor de combate socialista descortina e portanto, tem potencial 
de fazer algo distinto germinar nos sujeitos perpassados, todos, pela 
dor de fundo da lógica da mercadoria” (MASCARO, 2018, p. 190).

 Embora comumente se diga que Marx seja o fundador do so-
cialismo científico, em contraponto ao socialismo utópico, as obras 
de Marx possuem viés utópico, contudo sustentado pela ciência da 
transformação. Conforme Mascaro (2008), Marx se diferenciou do ve-
lho idealismo hegeliano, e essa distinção foi baseada na práxis, ou 
seja, atividade de interpretação revolucionária. A obra de Kahlo (1954) 
mostra o marxismo como caminho possível para a libertação do povo 
oprimido, e portanto, como esperança. O pensamento de Marx teve 
reflexos em diversos assuntos da filosofia, como o direito. Entre os 
mais representativos do marxismo jurídico está Pachukanis, que por 
meio da sua filosofia do direito, percebeu o direito como forma social 
jurídica, derivada da forma-mercadoria, que mantém relação comple-
xa e estrutural com o Estado, ou também chamado forma-política es-
tatal. Portanto, o direito é uma forma social específica do modo de pro-

(p. 184).
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dução capitalista, reproduzindo a socialibilidade capitalista através de 
suas categorias jurídicas, como sujeito de direitos, formalmente livres 
e iguais, prontos para venderem suas forças de trabalho (MASCARO, 
2013).

O modo de produção é considerado como central para o mar-
xismo, e para compreender a filosofia, o direito e o Estado, deve ser 
considerado cada processo histórico e seus respectivos modos de 
produção, sejam o escravismo na Antiguidade, o feudalismo no Medie-
vo, o surgimento do capitalismo na Modernidade e o seu consequente 
desenvolvimento na Contemporaneidade (MASCARO, 2019b). Não se 
reduz o direito nem a norma, e nem ao poder, compreende o poder e a 
normatividade do direito, mas identifica a mercadoria como núcleo do 
direito, na especificidade do modo de produção capitalista. Com isso, 
o marxismo é a filosofia do direito mais radical no sentido de ir até as 
raízes do problema, segundo Mascaro (2019b). O direito, a legalidade 
e a sua suposta universalidade não podem ser entendidas desconec-
tadas da estrutura econômica no capitalismo. A legalidade é o que 
permite o desenvolvimento da sociabilidade capitalista, dialeticamente, 
permeada das várias contradições desse modo de produção. A univer-
salidade da legalidade é falsa, ainda mais quando se trata de países 
como o Brasil, de capitalismo periférico, dependentista e exploratório, 
as desigualdades socioeconômicas são permitidas e promovidas pela 
legalidade e o direito (MASCARO, 2019a).

 O marxismo oferece as ferramentas para denunciar as formas 
sociais que derivam da forma-mercadoria, sejam a forma política Esta-
tal e a forma jurídica, que organizam a dinâmica da reprodução social. 
Assim como a Frida na pintura segurando um livro vermelho em suas 
mãos, a criticidade da filosofia marxista deve estar presente nas mãos 
dos trabalhadores e intelectuais para que seja conforme escreve Mas-
caro (2018) em referência negativa à materialidade da ideologia bur-
guesa da compra e venda de trabalho, apropriação privada, e outras 
interpelações subjetivas, na Carta ao socialismo: “a palavra da crítica 
é a negação de tudo isso, que é exatamente todo o mundo de todos 
os sujeitos” (p. 189). Como escreve Kettenman (1999) para Frida “Karl 
Marx ocupa el lugar del santo; él será quien libere al mundo del mal 
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amenazante y traerá la paz” (p. 81).3

1.2 A pomba, a nação e o imperialismo 

 Para Mascaro (2019a), “a geopolítica mundial passa a ser a 
do caos, da terra arrasada, da guerra” (p. 157). No quadro de Kahlo 
(1954) é representado à direita, a ideologia capitalista promovida pelos 
Estados Unidos. Entre os elementos em cena, estão o da guerra, o 
solo infértil e ensanguentado pelo seu próprio povo, está evidenciado 
a ruptura que o marxismo proporciona em relação a sociabilidade do 
capital. Por essa perspectiva, à esquerda, uma grande pomba sim-
bolizando a paz e segurando o globo terrestre, com terra fértil para 
alimentar os trabalhadores, desconexos da forma-mercadoria. 

 Tal como a pintura de Kahlo (1954), Mascaro (2018) na Car-
ta ao socialismo demonstrou que os países da América Latina são 
vítimas do imperialismo norte-americano, violentados historicamente 
pela lógica da mercadoria e da valorização do valor, os países da pe-
riferia são os mais atingidos pelas desigualdades estruturais no modo 
de produção capitalista em esfera global. No plano internacional, as 
formas sociais capitalistas são utilizadas, da mesma maneira que no 
plano interno de cada nação, para a manutenção do capitalismo mun-
dial. Com base no jurídico, os Estados são equiparados, em relações 
de coordenação e não subordinação, que devem funcionar respeitan-
do tratados, acordos, convênios e convenções. No entanto, os prin-
cípios formais defendidos pelo direito não podem ser considerados 
como fundamento inexorável da prática no capitalismo, pois a lei e 
os princípios jurídicos são úteis até certo limite em benefício ao capi-
tal, na exceção, o direito deixa de ser utilizado e defendido (MASCA-
RO, 2019a). A equiparação é formal4, pois a soberania é inexistente, a 

3  Tradução: “Karl Marx ocupa o lugar de santo; ele será aquele que libertará o mun-
do das ameaças do mal e trará a paz ”.
4  A relação internacional entre Estados é vista pelo direito internacional como equi-
parados, contudo, essa igualdade é formal, em razão da existência de uma desigual-
dade política e socioeconômica. A desigualdade real se constituí das condições de 
poderes entre os Estados e a dinâmica do capital (MASCARO, 2013). Ademais, “[...] 
a política imperialista não se faz por meio de barganhas e concessões recíprocas. 
Não é acordo nem tratado, nem tem aparência de tanto, é, no conteúdo e na forma, 
agressão” (MASCARO, 2019c, p. 164).
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igualdade não é concreta e a autonomia da vontade dos Estados uma 
mera ilusão da subjetividade política pública internacional. 

 A forma jurídica e forma política estatal estão imbricados em 
uma relação que atua na manutenção da dependência internacional, 
das guerras, dos embargos, das múltiplas violências, principalmente 
sofridas pelo povo africano e latino-americano. Mascaro (2013) escre-
ve que “o manejo das interligações entre Estados e entre capitais e 
indivíduos, no pleno internacional, se faz permeado pela forma jurídica 
e pelos tratos técnicos advindos da consubstanciação entre direito e 
Estado” (p. 99). Para Mascaro (2013) existe uma política dos capitais e 
do Estado que se articulam mutuamente, se no capitalismo, o Estado 
é separado do econômico, o Estado é apresentado como um terceiro 
neutro que pode contrariar o capital, porém sua autonomia é relati-
va, porque deriva da forma-mercadoria. Kahlo (1954) demonstrara a 
guerra como realidade constitutiva da questão internacional, Mascaro 
(2013) lembra que os instrumentos militares, assim como os jurídicos 
e políticos, são utilizados em benefícios do capital. Portanto, Mascaro 
(2013) escreve que “as formas políticas e jurídicas, antes de serem for-
mas de contenção da exploração, são justamente as formas que cons-
tituem e permitem a exploração capitalista no plano mundial” (p.104).

 O processo de dominação e exploração não se deram apenas 
em razão do capital, mas ocorreram no plano cultural, como o racismo, 
a crença na superioridade de determinados povos e raças. Tem-se o im-
perialismo que hierarquiza povos e territórios, historicamente e material-
mente por meio de relações sociais e de poder capitalista, seja por meio 
do Estado, do direito ou do próprio capital (MASCARO, 2013). Embora 
o imperialismo existisse nas formações sociais pré-capitalistas, é com o 
capitalismo na contemporaneidade que a forma política estatal é utiliza-
da na articulação entre os Estados para subordinar, explorar e dominar 
outros Estados. No pós-fordismo, o imperialismo sofre modificação nos 
seus arranjos capitalistas em direção à ideologia neoliberal, tendo a libe-
ralização do capital financeiro e especulativo, as decisões estatais são 
submetidas ao capital internacional, sobrepondo o capital em relação 
aos Estados, mas também pelos Estados. No imperialismo pós-fordista, 
os conflitos já não são tão frequentes entre os Estados, mas sim contra 
os indivíduos, grupos e classes marginalizadas, os Estados assumem 
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uma versão militar-policial. Nas palavras de Mascaro (2013), o imperia-
lismo pode ser descrito historicamente da seguinte maneira:

As fases estritas de imperialismo são identificadas, no 
final do século XIX e na primeira metade do século XX, 
como um domínio expansivo e violento de capitais e ter-
ritórios por meio de guerras – desde o novo colonialis-
mo na África até as guerras mundiais. Mas o período 
do pós-Segunda Guerra Mundial estabelece um impe-
rialismo diverso, assentado sobre as bases econômicas 
e políticas fordistas. O crédito a países periféricos ou 
arrasados pela guerra fez com que os Estados Unidos 
despontassem como potência hegemônica do capita-
lismo. No plexo político dos Estados Unidos se assen-
taram as instituições que organizaram a dinâmica e a 
hierarquia internacional da segunda metade do século 
XX – ONU, Otan, FMI, Banco Mundial, dólar como re-
serva monetária internacional etc. No polo soviético es-
tabeleceu-se um plexo secundário do sistema mundial. 
O mundo capitalista periférico – então chamado terceiro 
mundo – submeteu-se ao capitalismo central (MASCA-
RO, 2013, p. 105).

 Kahlo (1954) na pintura ilustra uma pomba levando em suas 
patas o mundo todo, e que conforme Brognoli (2009), a pintora me-
xicana sonhava com um lugar onde todos fossem um só povo, sem 
dominação e exploração. A partir da ilustração, pode-se problematizar 
o conceito de nação no capitalismo. Na Carta ao socialismo, Mascaro 
(2018) reflete a categoria nação da seguinte maneira: “A nação, en-
tão, é um elemento de identidade que dá sentido tanto aos burgueses 
quanto aos trabalhadores” (p. 187). Mascaro (2013) escreve que a bus-
ca por um nexo político uniforme entre os indivíduos que compartilham 
o território, valores culturais e identidades comuns é utilizado para 
desconstituir as subjetividades coletivas, sobretudo, ao cortinar a luta 
de classes e desarticular a luta internacional dos trabalhadores. 

 Para tanto, o que resta é a luta pelo socialismo, aquela que 
levará saúde aos doentes. Frida Kahlo e Alysson Mascaro, ambos en-
gajados na crítica ao capitalismo e imperialismo, mobilizados à cons-
trução do novo, de outra sociabilidade que liberte o povo de todas as 
opressões históricas. O caminho é o do socialismo, sem recorrer aos 
reformismos da esquerda, para a mudança estrutural que resgatará a 
esperança em dias melhores para a classe trabalhadora. 
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1.3 A saúde e a utopia

 Kahlo (1954) na pintura defende que o marxismo dará saúde 
aos doentes, no sentido de que o socialismo é a plena libertação do 
sofrido povo explorado na sociabilidade capitalista. Kettenman (1999) 
afirma que Frida nesta pintura “Apoyada en su ideología, puede pres-
cindir de las muletas «Por primera vez no lloro más», comentaba esta 
exposición”5 por essa perspectiva, o que era imprescindível como as 
muletas, não o são mais. A saúde enquanto categoria mercantilizada 
no capitalismo, é refletida pela filosofia crítica, não apenas pelo prisma 
biológico, mas também político e social. Mascaro (2020b) escreve que 
“os modos de produção determinam a saúde dos corpos e a plenifica-
ção ou não dos sujeitos” (p. 7). 

Portanto, há um nexo complexo entre a sanidade dos indiví-
duos e a estrutura econômico-político. O sujeito que é definido como 
saudável é aquele que se insere no mercado de trabalho, que é pro-
dutivo, consome e apropria tudo o que puder. A formação da subjetivi-
dade da saúde capitalista é formada como fato tipicamente mercantil, 
o capitalismo não é capaz de solucionar os problemas de saúde cole-
tiva, principalmente as crises sanitárias, pois a saúde é transformada 
em mercadoria e como lembra Mascaro (2020a): “o modo de produ-
ção capitalista é a crise” (p. 7). Kahlo (1954) ao nomear sua obra em 
alusão a cura proporcionada pelo marxismo, compreende-se a saúde 
sem a lógica mercadológica do capitalismo, e sim, focada na mudança 
radical da vida dos trabalhadores em prol da sua dignidade.

 Para Mascaro (2020b), “a história da saúde na Idade Contem-
porânea é a história da mercadoria” (p. 12). Evidente a lógica mer-
cadológica que captura a saúde na pandemia do novo coronavírus, 
o desemprego, a moradia precária, sem possibilidade de isolamento 
social para a classe trabalhadora, os transportes públicos lotados, o 
sucateamento do SUS desde o golpe de 2016, mostram a falência das 
formações sociais pós-fordistas e neoliberais, e que a saúde plena e 
integral aos indivíduos é impossível no modo de produção capitalista 

5  Tradução: “Apoiada na sua ideologia, consegue viver sem muletas ‘ Pela primeira 
vez não choro mais ‘, comentou nesta exposição”.
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(MASCARO, 2020a). Demonstra Mascaro (2020b):

A constituição das classes faz com que, de modo es-
trutural, não haja universalidade possível da subjetivi-
dade da saúde. A maioria da população não dispõe de 
si conforme a plenitude de suas capacidades, aptidões, 
fraquezas ou necessidades. A saúde no capitalismo é 
politicamente contraditória: afirma-se a partir de sujei-
tos cidadãos iguais que são materialmente desiguais. A 
subjetividade da saúde é, portanto, variadas uma consti-
tuição da sujeição atravessada pela exploração e pelas 
dominações (MASCARO, 2020b, p. 9).

 Não há limite ético, moral ou humano no capitalismo, o que há 
é a acumulação, dominação, exploração e violência6. Nas margens ex-
tremas e possíveis do modo de produção capitalista estão o nazismo, 
os fascismos e genocídios (MASCARO, 2020a). Contudo, pela palavra 
da crítica, o socialismo é uma utopia concreta, que levanta a esperan-
ça7 no amanhã, na realidade ainda não existente, como afirmara Mas-
caro (2018) na Carta ao socialismo, “dos escombros e da luta contra 
o mundo da mercadoria pode raiar o dia que a exploração do homem 
pelo homem tenha fim” (p. 190). 

 A filosofia marxista possui como sentimento, a esperança e o 
futuro, ao contrário do conservadorismo das filosofias juspositivistas e 
do reacionarismo das jusfilosofia não-juspositivistas. Segundo Masca-
ro (2019b), na filosofia crítica, mais especificamente no marxismo oci-
dental, o filósofo Ernst Bloch se debruçou sobre a questão da utopia 
e esperança para o socialismo, em sintonia com o sonho diurno por 
justiça de Kahlo (1954). Mascaro (2019b, p. 471) escreve:

[...] ao contrário do nazismo e da ideologia liberal bur-
guesa, que mantém a mesma ordem com pequenas mu-
danças, somente o marxismo, conhecendo as entranhas 
da própria exploração capitalista – que vem a iluminar 

6  “As tragédias de duas Guerras Mundiais demonstraram que o capitalismo desco-
nhece qualquer limite social, político ou moral como resistência à sua expansão, e 
por isso chega à insanidade se necessário, a bem do acúmulo do capital. Estrutural-
mente o capitalismo desconhece éticas inspiradas em solidariedade ou fraternidade” 
(MASCARO, 2019a, p. 154).
7  “O sonho, a imaginação, o desejo, são alavancas da atividade humana social 
e, portanto, inscrevem-se no grande projeto geral de transformação proposto pela 
filosofia marxista. Neste sentido, revolver esperança no futuro melhor é valer-se de 
armas revolucionárias poderosas” (MASCARO, 2008, p. 115).



ARS ET JUS: TEMÁTICAS JURÍDICAS EM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E 
ARTE NA JURIDICIDADE 70

inclusive as suas formas primitivas, pré-capitalistas -, 
pode dar conta de apontar para a utopia concreta da su-
peração das misérias presentes. À alma das pessoas e 
das classes oprimidas falam muitas demandas de tem-
pos históricos distintos, e o amanhã deve haurir energias 
desse acúmulo de desejos (MASCARO, 2019b, p. 471).

 Bloch teve uma feição especial pela arte expressionista, pois 
para ele, esse movimento artístico representa “a possibilidade de uma 
manifestação artística forte e chocante, na qual as imagens arrebata-
doras não permitem indiferenças” (MASCARO, 2019b, p. 461). Embora 
alguns especialistas sustentem que as pinturas de Frida sejam surrea-
listas, a mesma chegou a dizer: “Se me tomaba por una surrealista. 
Ello no es correcto. Yo nunca he pintado sueños. Lo que yo he repre-
sentado era mi realidade”8. Consequentemente, pode-se traçar uma 
aproximação da obra El marxismo dará salut a los enfermos com a 
afirmação de Bloch sobre a arte balançar o imobilismo e indiferença 
da sociedade frente às desigualdades.

8  Tradução: “Fui confundida com uma surrealista. Isso não está correto. Nunca pintei 
sonhos. O que eu representei foi a minha realidade “.
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Bloch entende a totalidade a partir de esferas, camadas de 
contradições variáveis que se sobrepõem uma as outras, sem se anu-
lar, o todo social não seria homogêneo, mas sim polirítmico, vários 
tempos se sobreporiam. Bloch distingue a utopia abstrata, represen-
tada pela mera vontade e visão utópica idealista, diferente da utopia 
concreta, no qual Bloch se vale da teoria dos sonhos da psicanálise. 
Se a psicanálise estuda os sonhos noturnos, as inquietações e trau-
mas dos passados, Bloch estuda os sonhos diurnos como devaneios, 
tendentes a construção do novo, projeções viáveis, tangíveis. O sonho 
diurno é, segundo Mascaro (2019b), “o sonho que se sonha acordado” 
(p. 463). O sonho diurno é constituído de vontades, desejos, fantasias, 
imaginações e criatividades. A possibilidade funda a utopia concreta, 
essa representa para Bloch, o possível dialético ou real objetivo, carac-
terizada por ser uma abertura completa tanto para as possibilidades 
subjetivas quanto a materialidade social (MASCARO, 2008; 2019b).

A utopia concreta se funda na possibilidade. Tomando 
o ser como possível, para Bloch, então, o presente se 
revela como incompleto. Contudo, o que é não se limita 
apenas a essa avaliação de sua incompletude. O ser é 
ser-ainda-não. Na definição de Bloch, S ainda não é P. 
O ser ainda não é pleno. Pode ser. A possibilidade não é 
uma metafísica ou uma mística religiosa do futuro. O que 
ainda não é não se entende a partir de uma definição 
vaga ou abstrata. É o real do hoje que se revela e abre a 
possibilidade do amanhã, por meio da antecipação. As-
sim sendo, não é um mero desejo futuro que delineia a 
incompletude do ser presente. A utopia concreta assim 
se apresenta porque extrai do concreto do hoje a possi-
bilidade do amanhã (MASCARO, 2019b, p. 465).

Bloch trabalha também a utopia juridicamente, o Estado e di-
reito se apresentam como manifestação do próprio capitalismo, pulve-
rizando indivíduos em mercadorias, realizando a circulação mercantil, 
garantindo a propriedade privada. A utopia concreta para o futuro da 
humanidade, é uma sociedade sem classes, justa e digna. Em con-
traponto a forma social jurídica e política estatal é necessário o fim do 
modo de produção capitalista, Mascaro (2018) lembra que “é preciso 
uma ciência da transformação social, que só pode ser fundada se se 
superar a ideologia jurídica” (p. 64). Bloch constrói sua filosofia do di-
reito partindo dos explorados e oprimidos, tendo a luta pela dignidade 
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humana não como princípio formal do direito, mas como luta social 
radical, exatamente o que Kahlo (1954) fez ao sonhar com o fim do 
capitalismo.

Considerações Finais 

 O artigo demonstrou a aproximação política da filosofia de 
Alysson Mascaro e a arte de Frida Kahlo, em especial, as convergên-
cias entre a Carta ao socialismo e a pintura El marxismo dará salut a 
los enfermos. O ponto de partida foi a defesa de Mascaro e de Kahlo 
no marxismo como pensamento estrutural e libertador para os povos 
oprimidos, em contraponto, à ideologia burguesa norte-americana que 
promove a dor, a violência e a exploração. 

 Percebeu-se que o imperialismo é denunciado tanto na pintura 
de Kahlo quanto nos escritos de Mascaro, como o projeto político glo-
bal de manutenção das injustiças e promoção de guerras, bloqueios 
econômicos, fortalecimento do racismo. Ademais, ambos os intelec-
tuais estudados são socialistas que partem de realidades latino-ame-
ricanas. Das desesperanças à utopia concreta, a pintura El marxismo 
dará salut a los enfermos e a Carta ao socialismo realizaram a missão 
de denunciar as injustiças. O ponto de alcance entre a arte de Frida 
Kahlo e de Alysson Mascaro foi a luta radical pela transformação so-
cial, pelo sonho diurno do socialismo como superação da sociabilida-
de capitalista. 
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RESUMO
O presente estudo analisa como a poesia pode se relacionar com a apli-
cação do direito a casos concretos submetidos à apreciação do Poder 
Judiciário. A partir de pesquisa jurisprudencial e bibliográfica, a pesqui-
sa teve como ponto de partida o entendimento de que a arte se enqua-
dra como elemento responsável por trazer a tona discussões relativas a 
necessária transformação de diversos paradigmas existentes na seara 
social. Os pronunciamentos judiciais, como regra, se distanciam das de-
manda sociais atuais. A utilização da poesia em decisões judiciais trata-
-se de caminho possível e benéfico para que decisões que reverberam 
lógicas não condizentes com a realidade atual, inclusive com a influência 
da mídia e demais fatores que buscam fornecer discussões que abram 
novos caminhos para o cenário legislativo e jurisprudencial brasileiro.
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Palavras-chave: Poesia e Direito, Demandas sociais atuais, Midiati-
zação do direito.

ABSTRACT
This study analyzes how poetry can relate to law enforcement to con-
crete cases submitted to the Judiciary. From the bibliographic and ju-
risprudential research, the research had as its starting point the un-
derstanding that art fits as an element responsible for bringing to light 
discussions about the necessary transformation of several existing pa-
radigms in the social field. Judicial pronouncements, as a rule, distance 
themselves from current social demands. The use of poetry in judicial 
decisions is a possible and beneficial way for decisions that reverbe-
rate logics not consistent with current reality, including the influence of 
the media and other factors that seek to provide discussions that open 
new paths for the Brazilian legislative and jurisprudential scenario.
Keywords: Poetry and Law, Current Social Demands, Media Law.

Introdução

A arte é utilizada em diversas searas da sociedade como meio 
de protesto, para exteriorizar pensamentos ou, ainda, para promover, 
tão somente, a contemplação. A poesia, enquanto meio de exterio-
rização de críticas sociais, é responsável por desenvolver reflexões 
sobre as situações de vulnerabilidade de sujeitos que são colocados 
em posição de marginalização.

Com o passar dos anos, tem-se observado que o discurso 
poético tem alcançado os pronunciamentos judiciais, como método 
auxiliar na fundamentação de decisões, trazendo a tona a busca da 
promoção da justiça social.

A escrita técnica utilizada no Direito quando aplicada a casos 
concretos afasta-se de objetivos voltados a fornecer acesso à justiça, 
promovendo, inclusive, distanciamento em relação aos objetivos so-
ciais desejados pelo legislador. Diferentemente, o poeta promove a crí-
tica social, razão pela qual se tem observado manifestações judiciais 
que tem feito uso de tal método, para permitir que magistrados susten-
tem suas argumentações nos mesmos termos, não esquivando-se, de 
todo modo, da aplicação do direito adequado ao caso concreto.
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A cibercultura responsável por levar a arte ao conhecimento de 
mais pessoas, e, por consequência, aos membros do Poder Judiciário 
tem alargado sua amplitude para que uma decisão proferida no ano 
de 2021 tornasse uma discussão acerca do trabalho infantil no tráfico, 
tema relevante para o olhar diferenciado que deve ser aplicado a tais 
casos, uma vez em contraposição com tratados e convenções ratifica-
dos pelo Brasil, trazendo a tona inclusive a discussão acerca do juízo 
de convencionalidade através do poema de Sérgio Vaz.

Neste sentido, buscou-se com o presente estudo responder ao 
seguinte questionamento: O uso da poesia na decisão judicial colabo-
rou de alguma forma para a aplicação do Direito no caso?

Para responder ao problema acima, a pesquisa utilizou de me-
todologia de levantamento bibliográfico e jurisprudencial para o de-
senvolvimento de análise da forma como a arte foi utilizada em casos 
concretos submetidos à apreciação jurisdicional.

Neste sentido, em um primeiro momento buscou-se apresentar 
a conexão entre poesia e arte e sua relação com as influências que a 
midiatização do Judiciário trazem em tal escopo.

Posteriormente, realizou a contraposição entre as característi-
cas da linguagem jurídica tradicional e as construções poéticas bem 
como, dirigiu-se a análise de modo a compreender a forma como a 
poesia foi utilizada para formação do convencimento de magistrados 
na prolação de decisões judiciais.

Por fim, desenvolveu-se análise acerca da convergência das mí-
dias e o alcance que práticas diferentes no campo jurídico podem ter, ex-
planando-se acerca da sentença em análise relativa ao tráfico infantil e so-
bre a poesia utilizada bem como expor a intencionalidade do autor em sua 
produção e da magistrada com sua utilização como argumento, de modo 
a tornar o direito mais condizente com um juízo de convencionalidade 
exteriorizado pelo ideário do Judiciário enquanto concretizador da redução 
de vulnerabilidades de determinados grupos sociais.

1 Estética e poesia: intencionalidades sensíveis

Como o objeto que constitui o corpus de análise do presente 
trabalho trata-se de uma sentença judicial que utilizou poesia em seu 
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corpo de argumentações, importante se faz compreender o gênero 
“poesia” e sua inserção no campo da estética. Estética, do latim ais-
thesis, significa sensação, sentimento. Segundo Rosenfield (2006), a 
estética é área do conhecimento que analisa sensações e sentimentos 
dos sujeitos, a maneira que estes elementos são construídos a partir 
das variadas experiências, e debruça-se, ainda, sobre as produções 
da sensibilidade com a intenção de estabelecer relações com o conhe-
cimento e as práticas sociais.

Adotamos o conceito de estética de Rosenfield, conectando-a 
com a compreensão das sensações, em contraposição a posiciona-
mentos que entendem estética como contemplação do belo, de algo 
intencionalmente produzido para a contemplação. Com a transforma-
ção da arte ao longo do tempo, percebe-se que as sensações de re-
flexão, indignação, choque, entre outros, também se fazem presentes 
na apreciação das produções consideradas artísticas. 

Fischer (1987, p.45) insiste que, historicamente, no início das 
formas comunicativas que foram consideradas arte (pela dedicação 
e intencionalidade na atividade do artista), pouca relação tinha com a 
beleza ou a mera contemplação estética.   A ligação dos sujeitos com 
os elementos artísticos e a arte em si era uma forma de conexão, até 
mesmo ritos, uma prática da coletividade lutando pela sobrevivência 
(literal, ou de valores e memórias). Para o autor, a arte é coletiva, pois 
se origina de uma necessidade coletiva, e da necessidade das pes-
soas em dialogar com o meio intermediadas pela arte.

Entendemos para este estudo, a arte como produção intencio-
nal do artista, tanto para contemplação do belo (caso de esculturas em 
mármore capazes de reproduzir cada músculo corporal, expressões 
faciais, planos e dimensões praticamente reais), quanto para ressigni-
ficação de relações, concepções, subjetividades. Fischer (1987) corro-
bora com este conceito, referindo-se à arte como à própria realidade 
social representada a partir do olhar do artista, cuja função social é 
expor o que precisa ser transformado.

Dentro de tal contexto está a poesia, produção utilizada pela 
magistrada em sua sentença. A poesia é uma forma de construção 
artística presente em textos escritos ou outras formas de expressão, 
inclusive uma pintura. Quando um texto é poético, ou, poesia, além de 
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carregar elementos que demarcam o gênero lírico - já que neste pode 
ser enquadrado - expressa sentimentos por meio do uso estético da 
linguagem. 

Importante citar que a estrutura textual em forma de versos 
é o poema, que se opõe à prosa. “Poesia” é mais do que a estrutura 
textual em si, é uma construção que pode causar deslumbre ou estra-
nheza, que possibilita interpretações diversas conectando-se às sub-
jetividades do leitor, pode ser até subversiva e ambígua – arte.

Assim, podemos conceber a poesia como arte, por sua esté-
tica, como também por sua semântica e pelos contextos que podem 
ser explorados a partir da sensibilidade discursiva que a poesia pro-
porciona.

Neste sentido, também Mazzo (2020) afirma que as palavras 
são capazes de constituir produtos artísticos significativos. Para a au-
tora, seja de maneira escrita ou falada, as palavras possibilitam agu-
çamento dos sentidos a partir de narrações e construções textuais 
– contam situações, expressam sentimentos, emocionam, protestam. 

Assim, a construção da poesia carrega em si uma preocupa-
ção com a estética para além das rimas e métricas, buscando um 
universo sensível.

 2 Juridiquês em contraposição à arte: escritas técnicas

De outro lado, temos as construções textuais que se distan-
ciam da arte, e que são consideradas escritas técnicas. Assim como 
a escrita científica, a escrita jurídica possui termos e vocabulários pró-
prios da área do conhecimento, e seu domínio é fundamental para o 
operador do Direito. Inclusive, o trabalho do advogado, representando 
o interesse de terceiros, é justamente usar da palavra, seja oral ou es-
crita, para argumentar de maneira profunda a fazer com que o julgador 
acolha suas razões de requerimento e, portanto, conceda o que está 
sendo requerido ao seu cliente.

Neste sentido, o Código de Processo Civil, em seu capítulo I, 
dispõe que o juiz deverá julgar de forma fundamentada, e não poderá 
decidir com base em fundamentos que não tenham sido oportuniza-
dos às partes envolvidas para manifestação. Ou seja, da mesma ma-



ARS ET JUS: TEMÁTICAS JURÍDICAS EM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E 
ARTE NA JURIDICIDADE 79

neira, a decisão judicial, chamada de sentença quando acontece no 
primeiro grau de análise jurisdicional, também utiliza a argumentação 
como técnica para demonstrar a fundamentação do posicionamento 
judicial para o caso. 

A linguagem jurídica, contudo, pertence a um campo científico 
específico, e ao mesmo tempo, é utilizado pelos sujeitos comuns, ao 
buscarem soluções de mediação, arbitragem ou o Poder Judiciário, re-
presentados por seus procuradores, no intuito de solucionar conflitos. 
Neste ponto reside a peculiaridade da linguagem jurídica – seu alcan-
ce deve ser técnico, demonstrando domínio do conhecimento e pro-
priedade da argumentação; e dever ser ao mesmo tempo compreensí-
vel aos que do Direito precisam se socorrer em situações litigiosas. A 
Constituição Federal garante em seu artigo 5° que as pessoas possam 
ter seus conflitos apreciados pelo Poder Judiciário, inclusive em âm-
bito recursal. Todavia, acessar a Justiça não significa apenas poder 
ter pedidos apreciados, mas compreender as razões pelas quais a 
solução do conflito se deu de tal maneira. É por esta falta de acesso 
“compreensível” que muitos passaram a referir-se à linguagem jurídica 
como “juridiquês”.

É perceptível que, em alguns momentos, pensar em uma escrita 
fora do padrão técnico a que o operador de direito está acostumado é 
um desafio. A formalidade, inclusive no tratamento entre os profissio-
nais, pode ser considerada não cordial, dependendo da forma a que 
nos dirigimos uns aos outros. Fala-se constantemente em escrita ati-
va, jurimetria, visual law, contudo, a construção do profissional jurídico 
ainda se volta à assimilação dos conteúdos importantes e específicos 
do campo do conhecimento, dificultando aberturas para uma oralidade 
ou escrita mais integralizados.

De qualquer forma, percebemos algumas produções de peças 
processuais e de decisões que tem inovado em relação ao texto ar-
gumentativo, utilizando elementos de design e de arte, ou utilizando 
como fontes de argumentos trechos de poesias, músicas, entre outros. 

Matos, em um estudo acerca da linguagem jurídica, aponta uma 
fala do Desembargador Dr. Alexandre Moreira Germano do TJSP: “É pre-
ciso saber alternar o peso da linguagem e dos conceitos abstratos com a 
leveza de uma palavra cordial ou de uma ideia evocativa e poética, o que 
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enriquece o texto, tornando-o mais assimilável.” (MATOS, s/a, p.13). Con-
cordamos com esta postura, de que o texto jurídico precisa ter um alcan-
ce maior e mais acessível em sua compreensão aos sujeitos de direitos.

 3 Comunicação na cibercultura: o diferente emerge

 As discussões relacionadas à linguagem jurídica têm chamado 
a atenção porque cada vez mais as pessoas estão conseguindo aces-
sar informações que dizem respeito aos seus processos. Há pouco 
tempo, apenas advogados conheciam cada passo de movimentação 
processual. Na realidade contemporânea, com o acesso à internet e 
com a emergência dos processos eletrônicos, as pessoas consultam 
o andamento processual por conta própria, remanescendo dúvidas 
acerca das movimentações. 

A consequência deste acesso à informação deveria represen-
tar um controle mais amplo dos indivíduos sobre seus processos, so-
bre o acompanhamento adequado do profissional que os representa, 
ou de manter a tranquilidade em ver que o caminho processual está 
seguindo regularmente. Por outro lado, as pessoas consultam, não 
compreendem o que ocorreu, e os telefones dos escritórios de advo-
cacia não param de tocar ou de avisar o recebimento de mensagens 
questionando atos, conteúdos ou simplesmente passos do andamento, 
como, por exemplo – no andamento diz que o processo está “conclu-
so”, como que encerrou e vocês nada me informaram? Ora, “concluso” 
significa que os autos estão com o juiz, com um termo de conclusão 
para que ele “conclua” algo, ou seja, decida sobre algo. 

É direito dos sujeitos compreenderem o andamento de seus 
processos e o conteúdo de suas decisões. Como os advogados 
representam os interesses destes sujeitos, é repassado a eles a função 
de ouvir as dúvidas, e explicar os fenômenos que acontecem no decorrer 
do processo. Sem retirar a responsabilidade dos advogados em presta-
rem informações adequadas a seus representados, porém, em tempos 
digitais, entendemos necessária uma adaptação não só de nossos sis-
temas, reconstrução de assinaturas por tokens, mas também, de uma 
forma de argumentar e decidir que possibilite compreensão aos sujeitos 
que hoje acessam todos os espaços cibernéticos. 
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A realidade contemporânea, conhecida como cibercultural - su-
jeitos ubíquos vivendo suas vidas em espaços virtuais e presenciais 
em tempo real. Numa realidade em que transferimos dinheiro com um 
click, conhecemos possíveis amores em perfis, estudamos online e 
trabalhamos de maneira remota intermediados por instrumentos digi-
tais, a judicialização de conflitos não poderia estar alheia. 

A relação entre os campos jurídico, político e midiático 
está cada vez mais afiada. Hoje, é quase impossível 
achar alguém que não saiba mencionar o nome de, pelo 
menos, um juiz ou ministro do Supremo Tribunal Federal. 
Os episódios mais recentes da política brasileira envol-
vem julgamentos, decisões, acórdãos, recursos e todos 
os outros instrumentos processuais disponíveis no orde-
namento jurídico brasileiro – todos midiatizados. (BRAN-
DÃO, 2019, p. 10)

Brandão (2019) concorda com muitos teóricos apresentados 
em sua pesquisa, podendo afirmar que vivemos um período de mi-
diatização do Poder Judiciário, com o que também concordamos. En-
tendemos que, além da midiatização de grandes julgamentos, pautas 
coletivas importantes e temas polêmicos em tribunais superiores, tam-
bém situações extraordinárias que ocorrem em audiências, decisões 
ou instruções probatórias acabam repercutindo na mídia não conven-
cional, especialmente na internet via redes sociais, e uma viralização 
em rede, obriga a mídia convencional a agendar o tema. Não há como 
fugir do acesso à informação depois da convergência das mídias no 
ambiente net.

O uso de poesias em peças processuais ou despachos, sen-
tenças e acórdãos têm sido elementos que fogem ao trivial, tornando 
o conteúdo conhecido, iniciando um debate na esfera pública acerca 
do caso ou dos direitos em discussão no conflito.

Em pesquisa exploratória de casos jurídicos que ficaram co-
nhecidos por utilizarem poesia, selecionamos três exemplos.

O primeiro aconteceu em 2014, em Carmo da Cachoeira, Mi-
nas Gerais. O juiz Ronaldo Tovani, na época com trinta e um anos, 
atuando como juiz substituto na comarca. O caso em julgamento era 
o furto de duas galinhas, e também um desacato ocorrido durante a 
prisão, o acusado perguntou ao delegado: “desde quando furto era 
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considerado crime neste país de bandidos?” (ZIZZI, 2014, online). As-
sim decidiu Tovani:

Não deve ficar na prisão
Quem furtou duas penosas, 
Se lá também não estão presos
Pessoas bem mais charmosas.
Afinal não é tão grave
Aquilo que Alceu fez
Pois nunca foi do governo
Nem seqüestrou o Martinez
E muito menos do gás
Participou alguma vez.
Desta forma é que concedo
A esse homem da simplória
Com base no CPP
A liberdade provisória. 
(ZIZZI, 2014, online)

O segundo caso aconteceu no ano de 2015, em Pugmil/TO. Um 
motociclista sofreu invalidez decorrente de um acidente de trânsito ocor-
rido no município de Pugmil/TO. A empresa requereu que a ação de 
cobrança do seguro obrigatório deveria ser em Paraíso, comarca que 
abrange a cidade de Pubmil. Contudo, o autor havia ajuizado a deman-
da em Palmas, onde residia. Os versos começaram já na manifestação 
do advogado contestante, também poeta, Carlos Nascimento. (MIGA-
LHAS, 2014, online): “[...] Portanto o autor para finalizar, pede para o 
Doutor a presente rejeitar. Essa é a contestação, parece de canastrão, 
mas sem atrevimento; Pede, suplica o deferimento.” E o magistrado, 
Zacarias Leonardo, inspirado pela petição do procurador, assim decidiu:

De fato a jurisprudência é de remanso;
Por outro lado a legislação é de meridiana clareza; 
Enquanto o requerente espera ansioso o desfecho;
Navega tranqüila a seguradora sob o benefício da destreza.
É preciso colocar na espera um ponto final;
Por isso, sem mais delongas, porque não sou poeta;
Firmo de logo a competência do juízo da capital;
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É aqui que se deve resolver o quanto o caso afeta. 
(MIGALHAS, 2004, online)

Já o terceiro fato, é o objeto de nossa discussão, o caso de 
Porto Alegre, em que a juíza, ao invés de fazer do texto sentencial um 
poema, acabou utilizando como forma de adentrar ao texto judicial, 
um poema de Sérgio Vaz. A juíza gaúcha Karla Aveline de Oliveira, 
da 4ª Vara do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre (RS) à 
época – 2019, pesquisou sobre o tema em seu mestrado e discutiu na 
academia acerca do silenciamento do Direito e das instituições a res-
peito das situações que colocam o trabalhador infantil cooptado pelas 
organizações criminosas, como um traficante. Iniciou a sua sentença 
que negou acusação por tráfico de drogas do Ministério Público contra 
um adolescente, entendendo os fatos como trabalho infantil em condi-
ções degradantes. A juíza, segundo Marko (2021), utilizou a poesia “A 
Vida É Loka” para justificar como a desigualdade social e a violência 
favorecem que sejam alvos de organizações criminosas e do trabalho 
infantil. Se pudessem estar na escola, se esta fosse uma escolha, as 
armas seriam cadernos e os espaços de sociabilidade as escolas. As-
sim constrói Sérgio Vaz, no poema utilizado na sentença:

Esses dias tinha um moleque na quebrada, com uma 
arma de quase 400 páginas na mão. Uma minas chei-
rando prosa, uns acendendo poesia. Um cara sem nike 
no pé indo para o trampo com o zóio vermelho de tan-
to ler no ônibus. Uns tiozinho e umas tiazinha no sarau 
enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando 
versos na calçada. O tráfico de informação não para, 
uns estão saindo algemado aos diplomas depois de ex-
perimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias, 
coniventes, estão em êxtase. Esses vidas mansas estão 
esvaziando as cadeias e desempregando os Datenas. A 
Vida não é mesmo loka? (VAZ, 2015, online)

O poeta apresentou uma crítica social, em forma de texto poé-
tico. Porém, o alcance deste texto foi catalisado com a publicação da 
sentença da magistrada. O assunto viralizou na internet – tanto a poe-
sia de Sergio Vaz, como o conteúdo da sentença (trabalho infantil nas 
facções do tráfico) passaram a ser discutidos e comentados em redes 
sociais, sites de notícia, e veículos tradicionais de comunicação. 
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4 Caso em análise: trabalho infantil no tráfico – A poesia como 
caminho para um juízo de convencionalidade

A narrativa desenvolvida com o intuito de direcionar um olhar 
lúdico para o direito e, em consequência, traduzir-se em outros cami-
nhos e trajetórias para os problemas sociais alcança o modo como o 
direito brasileiro aborda o trabalho infantil, exteriorizado pela sentença 
proferida por Karla Aveline, magistrada em exercício no Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul.

A ratificação pelo Brasil da Convenção nº 182 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) prevendo as “Piores Formas de Traba-
lho Infantil”, incluiu a “utilização, recrutamento e oferta de criança para 
atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de entor-
pecentes conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes”.

Referido diploma regulamentado pelo Decreto 3.597/2000 con-
sidera o tráfico de drogas como trabalho infantil e determina ações ime-
diatas para a sua eliminação. Na contramão, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei 8.069 de 13 de julho de 1990) configura a conduta 
como ato infracional passível de aplicação de medida socioeducativa.

Observa-se que o ECA enquanto norma promulgada em 1990 
prevalece quando se analisa a aplicabilidade do direito a casos con-
cretos, apesar de remontar a período anterior a ratificação da Conven-
ção da OIT por meio do Decreto 3.597/2000, sendo este último repre-
sentativo de um anseio internacional pela maior proteção de crianças 
e adolescentes expostas as diversas formas de exploração.

Apesar da ratificação, a perversidade da violação dos direitos 
da criança e do adolescente demonstra a interseccionalidade da ado-
lescência com a criminalização da pobreza, incluindo repercussões 
da culpabilização da família e construção da identidade de “infrator”; 
a seletividade da justiça no encarceramento massivo de jovens perifé-
ricos; a violação de direitos a partir de políticas punitivas; e, por fim, a 
inefetividade das medidas socioeducativas para a transformação dos 
contextos sociais que propiciaram a infração (SILVA e SURJUS, 2021).

Reverbera-se, portanto, o propósito repressivo estatal atra-
vés da cultura de “adolescentes em conflito com a lei” afastando-se 
de estudos que apontam a necessária tutela destes sujeitos que se 
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encontram em situação de vulnerabilidade. Essa ambiguidade jurídi-
co-normativa, ao invés de tornar tais sujeitos legitimados no âmbito 
da doutrina da proteção integral, tornam-se autores de ato infracional 
(SILVA e SURJUS, 2021).

Na sentença proferida em 20 de agosto de 2021 pela magistra-
da Karla Aveline, o controle de convencionalidade é levantado como 
mecanismo de aplicação da Convenção da OIT como garantia de sua 
aplicabilidade ao caso. Não obstante, a postura do membro do Minis-
tério Público no momento em que se pronunciou a respeito das alega-
ções defensivas demonstrou reconhecimento da referida Convenção, 
no entanto manifestou-se contrariamente a permitir qualquer medida 
que afastasse a responsabilidade socioeducativa em latente contrarie-
dade. Nas palavras do relatório constante da sentença: “O Ministério 
Público, preliminarmente, manifestou-se contrariamente a qualquer 
medida judicial tendente a afastar a responsabilização socioeducativa, 
ainda que entenda que se deva combater toda e qualquer forma de 
trabalho infantil”.

Este último ponto revela a dissociação na aplicabilidade do con-
trole de convencionalidade no direito brasileiro. Em sequência, a ma-
gistrada Karla Aveline presidindo aqueles autos prolatou: “Queira-se 
ou não, cabe as instituições que formam o sistema de justiça, enfrentar 
juridicamente, alijando-se de seus preconceitos, visões distorcidas e 
discriminatórias do mundo, o fato incontestável de que a prática do trá-
fico de drogas, consistente na exploração por parte das organizações 
criminosas do trabalho de crianças e adolescentes desassistidos pelo 
Estado, constitui-se em trabalho infantil”.

Ocorre, de outro lado, cenário inverso onde as instituições de 
cumprimento de medidas socioeducativas têm ocupado um lugar na 
lógica punitivo penal, que intensifica e enraíza estigmas, efetivando-se 
como estratégia de criminalização e marginalização dessa população, 
atribuidora de qualidade de “perigosos”, criando um tipo social “cri-
minoso”, como se fizesse cumprir um destino definitivo. A pobreza é 
deslizada de fator de vulnerabilidade para gerador de criminalidade e 
o controle desses corpos é feito por práticas pedagógicas de descon-
fiança, abuso de poder e naturalização da violência, tortura, tratamen-
tos cruéis, desumanos e degradantes (SILVA e SURJUS, 2021).
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O princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, III, da 
CF, fixou novo paradigma hermenêutico na questão dos direitos huma-
nos, em sintonia com a tendência internacional de aperfeiçoamento 
dos mecanismos de proteção de grupos sociais com vulnerabilidade 
socioeconômica (CAPEZ, 2021). 

Deste entendimento, decorre o controle de convencionalidade o 
qual visa a compatibilidade das leis com os tratados e convenções inter-
nacionais. Os tratados de direitos humanos não internalizados pelo pro-
cedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da CF possuem, segundo 
entendimento de Mazzuoli (2015), status materialmente constitucionais, 
o que lhes garante servirem de paradigma apenas ao controle difuso de 
convencionalidade, não ao concentrado por não terem sido internalizados 
seguindo-se o procedimento para as emendas constitucionais (MAZZUO-
LI, 2015; ABBOUD, SCAVUZZI e FERNANDES, 2017). Ainda assim, es-
tão legitimados ao controle difuso de constitucionalidade devendo haver 
a necessária convergência com o ordenamento jurídico como um todo.

A busca por esta convergência pôde ser observada na lingua-
gem lúdica exteriorizada na sentença prolatada por meio do poema 
evidenciando o contexto de desigualdade social vivenciado pela socie-
dade brasileira e que deve se afastar do encarceramento de adoles-
centes considerados “em conflito com a lei”.

A aproximação dos operadores do Direito com realidades mar-
ginalizadas quando se observa que a magistratura é 80% branca, 60% 
masculina e, por sua vez, encontrando-se em posições privilegiadas 
demonstra um severo desconhecimento deste público acerca da rea-
lidade social (AVELINE, 2021). Estatísticas demonstram que a mar-
ginalização de jovens e seu consequente encarceramento não tem 
conduzido a melhorias do tecido social, uma vez que estes sujeitos 
retornam para suas comunidades e seguem na mesma cultura de mar-
ginalização da qual vieram.

O Conselho Nacional de Justiça tem representado um movi-
mento em busca de se conferir uma maior convergência de normas as 
quais o Brasil é signatário. Por meio da Recomendação nº 123 de 07 
de janeiro de 2022 dirigida aos órgãos do Poder Judiciário no artigo 
1º previu a observância dos tratados e convenções internacionais de 
direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da 
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Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a 
necessidade de controle de convencionalidade das leis internas. 

A partir da Recomendação, foi instituído o Pacto Nacional do 
Judiciário pelos Direitos Humanos Entre as ações iniciais encontra-se 
o fomento a capacitações em direitos humanos e controle de conven-
cionalidade, a publicação de cadernos jurisprudenciais do Supremo 
Tribunal Federal em temas como direitos humanos das mulheres, das 
pessoas LGBTI, dos povos indígenas, da população afrodescendente 
e das pessoas privadas de liberdade, e um concurso de decisões judi-
ciais e acórdãos em direitos humanos, já em andamento.

5 A celeridade na apreciação jurisdicional em paradigma com a 
resposta aos adolescentes “em conflito com a lei” 

Os pronunciamentos judiciais acompanham a tendência con-
sistente na contínua replicação dos dispositivos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente em seu viés punitivista. O referido diploma normati-
vo fornece respostas e direcionamentos a um sistema repressivo que 
legitima as decisões jurisdicionais, com delegacias especializadas na 
apuração de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes até 
a superlotação de unidades de Internação destinadas a adolescentes.

A aplicação de medidas socioeducativas em massa é demons-
trada por pesquisa realizada pelo Ministério do Desenvolvimento So-
cial realizada em fevereiro e março de 2018 que apontou que o Brasil 
possuía no ano de 2017, 117.207 adolescentes e jovens em cumpri-
mento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e/ou Pres-
tação de Serviços à Comunidade, representando 82% de todas as 
medidas socioeducativas aplicadas no Brasil, estando as medidas de 
semiliberdade e internação, compreendidas nos demais 28%.

O mesmo estudo apontou que capitais e os grandes centros 
apresentavam os maiores quantitativos de medidas socioeducativas 
aplicadas, mesmo no Norte e no Centro-Oeste. Isso aponta para uma 
maior incidência das medidas na área urbana, especialmente no eixo 
sul-sudeste. Igualmente, estes são os territórios em que se assiste 
as maiores taxas de letalidade dessa população, especialmente dos 
oriundos de famílias pobres e periféricas.
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Os dados referenciados pela pesquisa acima realizada pela 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Social no ano de 2018 de-
monstraram a parcela de jovens que são submetidos as medidas so-
cioeducativas, ou seja, aquelas oriundas de regiões periféricas, com 
menor acesso e oportunidades de estudo e de trabalho formal ade-
quados. As situações de vulnerabilidade em que vivem os submetem 
ao trabalho informal e, em grande medida, ilícito.

A ausência de políticas públicas efetivas somada a busca pela 
celeridade na apreciação de casos concretos demonstra a perpetua-
ção destes cenários. O Poder Judiciário, diante da alta carga de pro-
cessos submetidos a julgamento passou a desenvolver mecanismos 
para tornar a apreciação jurisdicional mais célere.

Os processos submetidos a julgamento em bloco, a criação de 
algoritmos e palavras-chave com uso de inteligência artificial possuem 
o potencial de promover grave distanciamento dos objetivos protetivos 
dos diplomas internacionais em vigor para a proteção de adolescentes 
em situação vulnerável, sendo mais um mecanismo reafirmador do 
paradigma de exclusão e perpetuação das desigualdades sociais.

De outro lado, uma das grandes possibilidades da Inteligência 
Artificial trata-se do auxílio ao sistema judicial para facilitar a tomada 
de decisão pelo juiz-humano com o auxílio do juiz-robô, acelerando o 
julgamento dos milhões de processos judiciais. (ABRAHAM e CATA-
RINO, 2019).

Se adotado o entendimento da Inteligência Artificial enquanto 
aliada na consecução de um juízo de convencionalidade efetivo em 
convergência com os Tratados e Convenções Internacionais, estaria 
imbrincado um julgamento mais condizente com a lógica das deman-
das judiciais, destituídas de preconceitos e falhas humanas e, por con-
sequência, sem influência da mídia e da exteriorização dos anseios 
populares.

A título de ilustração: Partindo-se do pressuposto de que há um 
juízo de convencionalidade que o Estado brasileiro deveria observar, 
no momento de um juiz-robô apreciar o caso concreto desenvolveria 
análise a partir da hierarquização normativa que deve ser observada 
para aplicabilidade do direito, garantindo-se, por sua vez, o adequado 
juízo de convencionalidade.
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Neste sentido, mais lógico seria aplicar o disposto na Conven-
ção da OIT sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil considerando 
o tráfico de drogas como trabalho infantil e afastando-se seu enqua-
dramento como ato infracional. Dessa forma, fazendo com que fosse 
preponderante a norma superior ratificada pelo Brasil.

Ainda assim, permaneceriam questionamentos acerca do uso 
da IA como: Quem ou o que seria responsável pela programação de 
tais dispositivos? Entende-se que prevalece a necessária observância 
ao olhar social inerente a pessoa humana em consonância com dis-
cursos que se utilizam da arte para exteriorizar as críticas mais profun-
das aos problemas sociais, nos moldes da concepção defendida por 
Fischer (1987).

Ainda que se trate de um movimento sem volta no que se refe-
re a modernização do aparato estatal para fazer frente as demandas 
cada vez mais volumosas que assolam o Poder Judiciário, a inserção 
da inteligência artificial é fator inegável e que já se encontra presente 
em diversos tribunais brasileiros.

A revisão de decisões proferidas por um juiz-robô por um juiz 
humano a fim de garantir os direitos da pessoa humana, e principal-
mente daqueles que se encontram em cenários de vulnerabilidade so-
cial, com especial aplicação de normas em convergência com tratados 
e convenções internacionais em conjunto com uma linguagem promo-
cional do acesso à justiça por meio da arte e da poesia representam 
os mecanismos compatibilizadores dos objetivos garantísticos do Es-
tado Democrático de Direito.

Considerações finais

Percebemos que a midiatização do Judiciário é uma realidade, 
e que, desta perspectiva, pode-se usar como estratégia a possibilida-
de de utilizar elementos nas decisões que possam viralizar – colocar 
em evidência nas mídias não-convencionais e convencionais temas 
jurídicos relevantes para as pautas sociais e para a transformação do 
próprio Direito.

Partimos do problema inicial se o uso de poesias nas sentenças 
poderia trazer benefícios aos envolvidos no litígio. Bem, esta resposta 
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claramente será variável para cada caso concreto, sendo necessária 
pesquisa de campo. Contudo, foi possível verificar que tudo que foge 
ao padrão de sua área gera visibilidade e curiosidade. Em tempos de 
midiatização do Judiciário, como expomos, esta prática pode ser uma 
estratégia para futuras causas e para a inserção do debate no cenário 
político nacional, com fins de alterações normativas futuras. Desta ma-
neira, mesmo que o debate não contribua com o caso em si, o debate 
poderá ressignificar normas e relações.

A análise da sentença e da poesia trouxe também para a pes-
quisa o tema do controle de convencionalidade – aplicação de normas 
em conflito com tratados e convenções internacionais de direitos hu-
manos. A juíza buscou aplicar a Convenção da OIT no caso, enten-
dendo a situação do menor como trabalho infantil e não como partícipe 
de tráfico de drogas. 

A espetacularização das relações é parte da realidade ciber-
cultural, de maneira que os processos litigiosos que são também parte 
da vida dos sujeitos não fugirão desta divulgação, seja pelas próprias 
partes, seja pelas mídias, seja pelos compartilhadores indignados. 

Ademais, conforme expomos, a utilização de elementos como 
a poesia, podem garantir maior segurança às partes, maior confiança 
no Poder Judiciário, de que houve um momento de “debruçamento” 
do magistrado na causa, um envolvimento para julgar. Com o uso de 
tantos bots, quem escreve ou escolhe uma poesia para o caso é a 
pessoa humana.
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RESUMO
O presente estudo tem por finalidade apontar as interdiscursividades en-
tre o Direito e o Samba através de suas formações discursivas distintas, 
mas como produto de manifestação social no Brasil. O gênero musical 
samba, além de representar nossa cultura popular, contextualiza diferen-
tes discursos, inclusive o jurídico. Percebe-se nas marcas linguísticas e 
discurso a arte de narrar fatos jurídicos com relevância na sociedade bra-
sileira, em que pese de forma artística e ritmada. Tal olhar fundamenta-se 
na Análise do Discurso de Linha Francesa e demonstra as manifestações 
de um discurso considerado técnico e culto inserido nas manifestações 
sociais populares e relações sociais através da arte musical.
Palavras-chave: Direito; Samba; formação discursiva.

ABSTRACT
The present study aims to point out the interdiscursivities between Law 
and Samba through their distinct discursive formations, but as a product 
of social manifestation in Brazil. The samba musical genre, in addition to 
representing our popular culture, contextualizes different speeches, inclu-
ding the legal one. One realizes, in the linguistic and speech tracks, the art 
of narrating legal facts with relevance in Brazilian society, despite artistic 
and rhythmic form. Such a look is based on the French Discourse Analy-
sis and demonstrates the manifestations of a speech considered techni-
cal and cult, inserted in popular social manifestations and social relations 
through musical art.
Keywords: Law; Samba; discursive formation.
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INTRODUÇÃO

 A partir do exame do encontro de formações discursivas (ju-
rídica e musical) aparentemente tão distintas num mesmo texto, este 
trabalho tem como fulcro estudar o discurso jurídico na música brasi-
leira, mais especificamente no samba, fundamentado nos pressupos-
tos teóricos da Análise do Discurso.

 O samba, gênero musical considerado a identidade do Brasil, 
não só caracteriza como também traz em sua alegria e irreverência a 
cultura, a linguagem, os valores, e a História do país. E é através des-
tas “marcas discursivas” que se percebe como isto ocorre.

 Diana Luz Pessoa de Barros (1988, p.73) afirma que o texto 
“encontra seu lugar entre os objetos culturais, inserido numa socieda-
de (de classes) e determinado por formações ideológicas específicas. 
Nesse caso, o texto precisa ser examinado em relação ao contexto 
sócio-histórico que o envolve e que, em última instância, lhe atribui 
sentido”.

 Considerando, pois, essa afirmação, o samba não é um mero 
ritmo musical, mas a expressão concreta de uma sociedade que, atra-
vés da arte, manifesta seu discurso produzindo sentidos. 

 Orlandi (2003.p.25) reforça este pensamento quando descreve 
que:

“a proposta da Análise do Discurso é marcada pelo fato 
de que o sentido é fundamental, e esta se constitui no 
espaço em que a Lingüística tem a ver com a Filosofia e 
com as Ciências Sociais. Em outras palavras, na pers-
pectiva discursiva, a linguagem é linguagem porque faz 
sentido. E a linguagem só faz sentido porque se inscreve 
na história”.

Para Damatta (1997), em sua obra “Carnavais, Malandros e 
Heróis de Roberto Damatta”, o autor estuda eventos populares em 
nosso país, como o Carnaval e os contextualizam com a sociedade 
que serve de palco sociedade brasileira.

Partindo da análise desses eventos - além do Carnaval - o au-
tor se utiliza de duas outras formas de rituais: a Semana da Pátria e as 
procissões da Igreja Católica Romana.
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São festas brasileiras que representam e apresentam rituais 
da sociedade. O Carnaval é samba, é contação de histórias, narra-
tivas textuais, manifestação do povo através das letras dos sambas 
enredos, das fantasias, das críticas sociais, com a alegoria da alegria, 
fantasia e festa.

Como pode se observar no samba enredo intitulado “Capitães 
do Asfalto”, nos anos 80, a escola de Samba São Clemente apresentou 
severas críticas sociais. O título fazia referência a Capitães de Areia, 
de Jorge Amado. Leia-se:

Lá vai o menino pobrezinho
Que acorda bem cedinho
Pra vender bala no trem
Muitas vezes é abandonado
Sendo bem ou maltratado
Na chamada FUNABEM
Alô Brasil
Felicidade nunca existiu no SAM
Se hoje ele é mal orientado
Será marginalizado
Nas manchetes de amanhã.

Composição de Izaias De Paula, Jorge Moreira e Manuelzinho 
Poeta, reporta à dura realidade das crianças de rua no Rio de Janeiro 
e do Brasil, críticas ao descaso para com as crianças, remetendo à 
necessidade de uma lei afirmativa, que só veio na década de 90, com 
o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90, que modificou 
o status a os direitos e garantias as crianças e adolescentes.

Utiliza-se de personagens, ritualização, paradoxos, para didatica-
mente descrever a cultura, segundo DAMATTA. Apresenta uma socieda-
de profundamente hierarquizada, a qual busca, ao mesmo tempo, atingir 
a igualdade perante a lei. Objetivo conflituoso e paradoxal de se atingir, 
dando origem a novos personagens sociais. DAMATTA (1997, p.34),

A partir de seu quarto livro, o ensaio Carnavais, malan-
dros e heróis: para uma sociologia do dilema brasilei-
ro, dá início a sua reflexão da sociedade brasileira a 
partir das práticas cotidianas da vida dos homens 
comuns, dos seus rituais e formas de agir. O autor 
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procura construir reflexivamente, por meio da obser-
vação e comparação entre culturas, as formas de 
viver, os ritos comemorativos e as personalidades 
simbólicas que constituem a identidade brasileira. 
Esta construção e este “esforço comparativo” (Souza, 
2001: 47) se configuram como seu método, ou “instru-
mento de interpretação do Brasil” [grifos nossos]

Para Roberto Damatta (1997, p.232), “nossa sociedade expri-
me a realidade por meio de um código duplo, ligado à moral pessoal, 
ao misticismo, à valentia e à aristocracia. Segundo ele, é o reino da 
caridade e da bondade como valores básicos, cujo foco é um sistema 
de pessoas que sempre se conhecem bem como complementares, 
todas necessárias para compor o quadro da vida social brasileira.

Neste contexto, em que ambas as formações discursivas – mu-
sical e jurídica - ainda que aparentemente distantes e distintas, de-
monstra-se um encontro de manifestações da sociedade que a identi-
fica e promove uma reunião de sujeitos.

ORIGEM DO SAMBA 

 Muitas controvérsias existem em torno da origem do samba. 
Alguns dizem que primeiramente este simbolizava uma dança, antes 
denominada “semba”, uma palavra de origem africana (Luanda-Angola) 
que quer dizer umbigo, ou seja, dança da umbigada, também chamada 
de batuque, dança de roda, lundu, chula, maxixe, partido alto, e só de-
pois se tornou composição musical. Outros garantem que a gênese veio 
da palavra “muçumba”, uma espécie de chocalho. Já os mais ousados 
(entre eles Mário de Andrade), apontam para um nascimento na Espa-
nha, em uma dança do século XVI, que envolvia negros e índios.

 A verdade é que existem ainda aqueles que acreditam que 
o samba é produto urbano e bairrista, como José Ramos Tinhorão 
(1998, p.129):

Ao contrário do que se imagina, o samba nasceu no 
asfalto; foi galgando os morros à medida em que as 
classes pobres do Rio de Janeiro foram empurradas do 
Centro em direção às favelas, vítimas do processo de 
reurbanização provocado pela invasão da classe média 
em seus antigos redutos.
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Mas o mais importante é que o samba só se tornou samba 
quando se misturou com os ritmos brasileiros e passou a ser toca-
do não só por instrumentos de percussão (tambores, surdos, timbau), 
mas também violão e cavaquinho.

 Os tipos de samba mais conhecidos são os da Bahia, do Rio de 
Janeiro e São Paulo. O samba baiano é influenciado pelo lundu e maxixe, 
o carioca está ligado à vida nos morros e favelas, fala da vida urbana, dos 
trabalhadores, das dificuldades da vida de uma forma bem-humorada. Já 
o paulista, ganha conotação de mistura de raças, com influência italiana e 
são mais elaborados quanto as letras e termos linguísticos. 

O primeiro samba oficialmente gravado no Brasil, foi “Pelo Te-
lefone”, gravado em 27 de novembro de 1916, por Ernesto dos Santos, 
o Donga, e foi grande sucesso no Carnaval de 1917. Essa pioneira 
música já traz marcas e referências do discurso jurídico: O chefe da 
polícia/ Pelo Telefone/Mandou me avisar/Que na Carioca/ Tem uma 
roleta para se jogar. Esta música faz alusão a um delegado que se 
chamava Aurelino Leal que, na época era chefe da polícia e perseguia 
o jogo. Naquela época era comum um policial, por dinheiro ou amizade 
com o dono do estabelecimento, telefonar avisando sobre iminentes 
operações policiais nos locais.

Em 1922, a Semana da Arte Moderna fez o país olhar para si 
próprio. Uma nova mentalidade cultural começou a nascer, os artistas 
e escritores começam a negar o padrão cultural europeu, modelo de 
elite e cultura, e passaram a descobrir e exaltar a cultura nacional. Li-
teratura, música, artes começaram a ganhar força, e a cultura popular 
começou a despontar.

 Nos anos 30, o samba passou a ser difundido pelas rádios. 
Como grandes compositores destacam-se Noel Rosa, Cartola, Dorival 
Caymmi, Ary Barroso, Adoniram Barbosa. E o discurso jurídico conti-
nua acompanhando as composições e retratando a repressão policial 
e estatal que ocorria no momento.

 O samba veio ganhando adeptos e já não era mais coisa de 
“moradores suburbanos”. Getúlio Vargas no poder, a ascensão da 
classe de trabalhadores e o êxodo rural fazia inchar as cidades, e o 
samba se propagava cada dia mais e ia cantarolando a realidade des-
ta sociedade. E isto continua até nos dias de hoje.
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CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, MARCAS INTERTEXTUAIS E HETE-
ROGENEIDADE DE VOZES NOS SAMBAS

De acordo com Orlandi (2003, p. 26), “as condições de produ-
ção compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação. Tam-
bém a memória faz parte da produção do discurso”. Em sentido estrito, 
são as circunstâncias da enunciação, ou seja, o contexto imediato. Em 
termos amplos, incluem o contexto sócio-histórico e ideológico.

Já as marcas intertextuais no discurso consistem em citar ou-
tro discurso. Este se constitui num lugar de trocas enunciativas; pode 
revelar-se um espaço de conflito e heterogêneo ou de reprodução de 
ideias. Assim, um discurso pode tanto aceitar outro, como rejeitá-lo, ou 
repeti-lo em tom irônico ou polêmico.

A partir dessas “pistas” é que se pode observar a polifonia, ou 
seja, a heterogeneidade de vozes nos discursos, uma característica 
de um texto em que há muitas “vozes” que se manifestam de forma 
explícita.

 Devido ao grande repertório de sambas e seus compositores, 
seria impossível mencionar todos e explicá-los. Assim, analisaremos 
trechos de alguns sambas: 

Despejo na favela (Adoniran Barbosa)

Quando o oficial de justiça chegou

Lá na favela

E contra seu desejo, entregou pra seu Narciso um aviso pra 
uma

Ordem de despejo

Assinada seu doutor, assim dizia a petição dentro de dez dias 
quero a favela vazia, 

E os barracos todos no chão

É uma ordem superior...

O contexto imediato nesta música é o despejo do seu Narciso 
por uma ordem judicial. O contexto sócio-ideológico aparece no mo-
mento em que se pensa nas questões sociais e históricas envolvidas 
neste acontecimento: o direito constitucional de moradia, o Estado que, 
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ao mesmo tempo que elenca direitos e garantias em sua Carta Magna, 
fere expulsando através de seus representantes (oficial de justiça) os 
moradores de suas casas; o direito de propriedade; o histórico do país 
quanto à falta de dignidade, de respeito aos direitos fundamentais; das 
desigualdades sociais demonstradas com a expressão “barracos”, etc.

Na expressão “oficial de justiça”, representa o poder coercitivo 
que o Estado tem sobre o cidadão quando chama para si a jurisdição, 
o poder de dizer o Direito, e apresenta seus deveres e suas sanções.

O tema em análise chama a atenção justamente para esse 
contraponto: o poder. A questão pertinente ao poder é, na ótica deste 
trabalho, referenciador do sistema de divisão de camadas.

Somente quando houver subordinação, ou seja, em uma situa-
ção de preponderância de poder em relação ao outro que se sujeita, 
comporta-se de maneira autoritária frente o mesmo.

Poder aqui deve ser entendido não somente numa perspectiva 
econômica, mas, sobretudo, social, porque tal acontecimento é viven-
ciado dentro de balizamentos sociais, sob o manto permissivo de leis 
formatadas para tangenciar comportamentos.

As normas extensivas de comportamento sopesam a própria 
existência da sociedade, e acaba por delimitar seus indivíduos, que a 
despeito de serem impessoais perante a lei, dela se apoderam em seu 
próprio benefício, alçados em condições de poder mais proeminente 
em relação aos demais. 

Assim, é importante destacar que, da análise da temática pro-
posta, não se pode omitir que a máxima “todos são iguais perante a lei” 
nada mais é do que um mito a qualquer tempo passível de ser desmistifi-
cado diante da sonoridade emanada do “sabe com quem está falando?”.

Foucault (1995, p.32) pondera em seus escritos que o sujeito é 
aquele que se sujeita a determinadas normas impostas a todos para 
o convívio social.

Todavia, os escritos de Damatta, ora em análise, desconstrói 
em parte, é claro, o entendimento de Foucault, na perspectiva de que 
sujeitos podem ser vistos como aqueles, justamente, que deixam de 
se sujeitar a normas igualitárias de comportamento.

Dentro dessa ótica, destaca-se a situação em que o indivíduo 
“promove-se” a “qualidade superior” de sujeito, ou pessoa.
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Neste momento, verifica-se uma crise: as normas constituídas 
para apascentar e acolher a vida em sociedade fazem de indivíduos 
sujeitos, momento em que os sujeitos se tornam pessoas, com “autori-
zação” para descumprir leis através do “sabe com quem está falando? 
”, no primeiro momento de embate.

Observe-se este trecho do samba “Pelo Telefone”, cantado por 
Bahiano:

O Chefe da polícia
Pelo telefone mandou me avisar
Que na Carioca
Tem uma roleta para se jogar

Depois ainda teve uma outra versão:
O chefe da folia
Pelo telefone mandou me avisar
Que com alegria não se questiona
Para se brincar/

 Nessas duas versões – “Despejo na Favela” e “Pelo Telefone” 
- podemos visualizar o contexto histórico-social da comunidade que 
utilizava o samba como “válvula de escape” e de reproduzir a realidade 
social, de protestar.

 O próprio Donga, compositor da música, em entrevista ao Mu-
seu da Imagem e do Som, confessou:

essa situação [perseguição da polícia] era uma coisa 
horrível e eles insistiam para que eu criasse a música. 
Bem, motivo não faltava(...). Fiz o negócio pelo instinto e 
pelo grupo, porque o Hilário era um sujeito muito sensato 
e dizia que nós tínhamos que mostrar àquela gente que 
o samba não era aquilo que eles pensavam. Nós dáva-
mos um samba e de repente éramos intimados para ir à 
Delegacia. Você já pensou? Eu tinha muita revolta (...)

 É importante lembrar que, em 1917, outro fato de relevância 
ocorreu na esfera social: a greve geral, ocorrida em São Paulo, organi-
zada pelos trabalhadores anarco-sindicalistas, reivindicando melhoria 
salarial e algumas modificações nas condições de trabalho (redução 
da jornada, segurança, etc). O Brasil conhecia uma nova classe de 
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trabalhadores, não possuía normas ainda para coibi-la, e esta classe 
crescia em manifestações, fazendo a sociedade começar a mudar seu 
rosto.

 Este samba e vários outros mostram a perseguição da polícia 
aos negros, mulatos, favelados, que se encontravam nos botecos para 
fazer samba e se divertir. João da Baiana abordou ainda a polícia em 
vários outros sambas por ele escrito: “Batuque na Cozinha”, “Malandro 
Pasteleiro” e outros.

 O samba “Habeas Corpus”, de Orestes Barbosa e Noel Rosa, 
aponta outros institutos do Direito:

“No Tribunal da minha consciência
O teu crime não tem apelação
Debalde tu alegas inocência,
Mas não mereces absolvição.
Os autos do processo da agonia
Que me causaste, em troca ao bem que eu fiz,
Correram lá naquela Pretoria
Na qual o coração foi o juiz.
Tu tens as agravantes da surpresa,
E também as da premeditação.
Mas na minh´alma tu não ficas presa,
Porque o teu caso é de expulsão.
No exílio vais pagar a crueldade,
Com que desabafaste o teu furor.
Talvez o habeas-corpus da saudade
Consinta o teu regresso ao meu amor.

 Juridicamente, o habeas corpus é um instituto previsto na 
Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXVIII, que reza: (...) “Conce-
der-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar amea-
çado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder”.

 E também no Código de Processo Penal, no artigo 647:

Dar-se-á “habeas corpus” sempre que alguém sofrer ou 
se achar na iminência de sofrer violência ou coação ile-
gal na sua liberdade de ir e vir, salvo os casos de punição 
disciplinar.
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Artigo 648- A coação considerar-se-á ilegal:
I-Quando não houver causa justa;
II- Quando alguém estiver preso por mais tempo do que 
a lei determina;
III- Quando quem ordenar a coação não tiver competên-
cia para fazê-lo;
IV- Quando houver cessado o motivo que autorizou a 
coação;
V- Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos 
casos em que a lei a autoriza;
VI- Quando o processo for manifestamente nulo;
VII- Quando extinta a punibilidade.

Vale lembrar também que o procedimento de expulsão citado na 
música, hoje, só se aplica a estrangeiros que tenham entrado ilegalmen-
te no país. E a pena de banimento, que faria que a amada “no exílio pa-
gasse a crueldade”, não mais existe. A Constituição Federal menciona: 

“Art. 5º, XLVII – não haverá penas:
(...)
d) banimento
(...)

     O texto ainda traz os “agravantes” neste caso de surpresa 
e premeditação. Estariam elas abarcadas pelo Direito? Na verdade, 
embora tais termos não constem do rol do art. 61 (CPP), podem ser 
englobados na alínea “c” do inciso II:

“Artigo 61: são circunstâncias que sempre agravam a 
pena (...)
II- ter o agente cometido o crime:
c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, 
ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a 
defesa do ofendido”

Em que pese muitos dos compositores de samba tivessem ao 
menos começado a cursar a faculdade de Direito, como Vinícius de 
Moraes, Nei Lopes, Ary Barroso, Mário Reis, Edu Lobo, entre outros, 
muitos não chegaram a terminá-la. Apesar de nunca terem estudado 
Direito, Noel Rosa e Orestes Barbosa tinham algum conhecimento ju-
rídico, talvez por estarem expostos a estes tratamentos diuturnamente, 
sofrendo represálias pela parte do governo e de sua força policial.
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No momento em que é realizada a análise do discurso dos pro-
cessos e das condições de produção da linguagem, estabelece-se uma 
relação necessária da linguagem com o contexto de sua produção. Para 
ela, a situação é constitutiva do texto, ela está expressa no texto.

Encontram-se observações a este respeito em BACCEGA 
(2000,p.63):

Os discursos vão, portanto, materializar as ´visões de 
mundo´ das diferentes classes sociais, com seus inte-
resses antagônicos, os quais se manifestam através de 
um estoque de palavras e de regras combinatórias que 
constituem a maneira de uma determinada classe social 
pensar o mundo determinado momento histórico: são as 
várias formações ideológicas correspondentes às várias 
formações discursivas.

A linguagem não pode ser estudada fora da sociedade, uma 
vez que os processos constitutivos da linguagem são histórico-sociais.

Ainda para ORLANDI (2003,p.17), “a linguagem é lugar de con-
flito social, de debate”.

Além deste aspecto de que todo discurso tem uma fonte, uma 
matriz, uma formação discursiva a que se filia, uma formação ideoló-
gica a que se subordina, é de salientar que o emissor também está 
submetido a outras forças como a da estratégia discursiva de prever, 
situar-se no lugar do ouvinte, antecipando representações, com base 
em seu próprio lugar de locutor, o que regula a possibilidade de res-
postas e o objetivo do discurso.

No caso dos sambas, estes repercutiriam morro afora, e já era 
uma linguagem familiar, todos conheciam e sabiam da situação viven-
ciada e partilhavam das mesmas experiências.

Para finalizar, o samba Justiça Gratuita, de Nei Lopes, trata 
não só de crimes, mas também aborda a vida civil, o direito de família, 
direito das sucessões, quando fala sobre divórcio, de litisconsórcio e 
do “de cujus”.

Justiça Gratuita (Nei Lopes)

“Felicidade passou no vestibular,
E agora, tá ruim de aturar
Mudou-se pra Faculdade de Direito
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E só fala com a gente de um jeito
Cheio de preliminar
(é de amargar)
Casal abriu, ela diz que é divórcio,
Parceria é litisconsórcio
Sacanagem é libidinagem e atentado violento ao pudor
Só fala cheia de subterfúgios,
\nego morreu ela diz que é de cujus,
Não agüento mais essa Felicidade, doutor Defensor
(só mesmo um desembargador)
Amigação pra ela é concubinato
Vigarice é estelionato,
Caduquice de esclerosado é demência senil,
Sumiu na poeira, ela chama ausente
Não pagou a conta é inadimplente
Ela diz, consultando o Código Civil
Me pediu uma grana dizendo que era um contrato de mútuo,
Comeu e bebeu, disse que era usufruto
E levou para casa o meu violão
Meses depois que fez agravo ao meu instrumento
Ela então me disse, cheia de argumento
Que o adquiriu por usucapião
(seu defensor, não é mole não!)
Taí minha procuração
E o documento que atesta minha humilde condição
Requeira prontamente meu divórcio e uma pensão,
E se ela não pagar
Vai cantar samba na prisão.

Este samba faz menção, em primeiro lugar, à Constituição Fe-
deral de 1988, quando afirma que ao Estado compete prestar assis-
tência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos. Logo, é ao defensor que o marido narrador recorre ao se 
decidir pelo divórcio.

O divórcio, litisconsórcio, a morte do “de cujus”, estão elenca-
dos no Direito Civil e Processual Civil, e são institutos que podem se 
fazer presente em nosso cotidiano.

O litisconsórcio, por exemplo, ocorre quando um conjunto de 
pessoas participam de uma só ação judicial, na qual há pluralidade de 
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partes entre si adversas, umas e outras empenhadas na defesa cumu-
lativa de interesses comuns.

Já quando se fala em “de cujus”, termo jurídico que se refere 
ao morto(a) ou ao falecido(a), expressa sobre Direito de Sucessões, 
que no Brasil gera muitas desavenças e brigas judiciais, pois existe 
o direito à herança e à propriedade. Isto nos remete novamente a um 
contexto social mais amplo, às desigualdades apresentadas, à inter-
venção do Estado nas resoluções destas questões.

No momento em que se diz que o Direito acompanha ou deve 
acompanhar os acontecimentos sociais, entende-se que há necessi-
dade de que seja uma ciência dinâmica, capaz de acompanhar a evo-
lução da sociedade, sempre próximo dos fatos sociais e pensado não 
apenas a partir da norma, mas principalmente dos próprios aconteci-
mentos. O objetivo é entendê-los em sua essência, e desde então re-
gulamentá-los de forma sui generis, buscando compreender tais fatos 
e reproduzi-los juridicamente o mais possível do original.

Na obra do sociólogo Damatta, ao se deparar com o termo 
“Você sabe com quem está falando?”, como já esboçado, o Direito, 
curiosamente, busca fazer este movimento de se adequar às Ciências 
Sociais, e aos seus estudos e costumes os juristas inserem a Boa-Fé 
positivada no Código Civil de 2002.

Mas o que isso tem a ver com a frase “Você sabe com quem 
está falando?” Em primeiro lugar precisamos entender o que significa, 
o que é Boa-fé, e de onde ela surgiu.

No Direito romano a ideia de boa-fé estava relacionada ao ter-
mo fides. Inicialmente entendido como o culto à deusa Fides. Depois 
passou a designar a relação entre o cidadão romano e o cliens (rela-
ções de clientela). O cliens devia obediência e lealdade ao cidadão e 
este por sua vez proteção àquele.

Com o tempo, passou a ser agregada a ideia de fides, a bona 
fides, que representa o cumprimento do que foi assumido, devendo ser 
cumprido não somente o que está expresso, mas também aquilo que 
representa o assumido pelas partes contratantes.

No período romano clássico a ideia de bona fides foi transfor-
mada em uma actio, a bonae fidei iudicium. Era apresentada uma fór-
mula baseada na fides e o juiz deveria sentenciar conforme a boa-fé.
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Já no período do Império a fides passou a ter caráter subjetivo 
conotando um sentido moral associado ao instituto da usucapião, pas-
sando a ser denominada fides bona.

No Direito Canônico a boa-fé se contrapunha à má-fé, e repre-
sentava a ausência de pecado. Entendia-se que a boa-fé era “respei-
tar fielmente o pactuado, cumprir punctualmente a palavra dada, sob 
pena de agir em má-fé, rectius, em pecado”.

No Direito germânico, conforme apresenta Martins-Costa:

“A fórmula Treu und glauben demarca o universo da 
boa-fé obrigacional proveniente da cultura germânica, 
traduzindo conotações totalmente diversas daquelas 
que a marcaram no direito romano: ao invés de denotar 
fidelidade ao pactuado, como numa das acepções da fi-
des romana, a cultura germânica inseriu, na fórmula, as 
ideias de lealdade (treu ou treue) e crença (glauben ou 
glaube), as quais se reportam a qualidades ou estados 
humanos objetivados”.

Ainda no Direito germânico a boa-fé liga-se, como explicitado 
acima, às ideias de lealdade e crença, determinando seu comporta-
mento. Portanto, o dever de agir com lealdade e crença corresponde 
ao cumprimento exato dos deveres assumidos.

Apesar disso, durante todo o período medieval, o conteúdo da 
boa-fé objetiva se esvaziou, existindo somente no aspecto subjetivo. 
Também nas glosas e nos períodos que se seguiram, nos quais se 
buscava uma releitura do Direito romano, a boa-fé permaneceu com 
seu aspecto subjetivo.

A influência do Direito romano permaneceu no Código Civil de 
1916, que vigorou até o atual Código de 2002, exibindo uma função 
patrimonialista, familiar liberal, conservador e individualista. A elabora-
ção de um Novo Código era necessária, e em 1969 teve início a elabo-
ração que tramitou a partir de 1975, e foi aprovado em 2002, levando 
27 anos para sua finalização. Vê-se os reflexos ainda da passagem do 
Brasil Império e República, trazendo como princípio a boa-fé objetiva, 
eticidade, operabilidade e função social entre sua espinha dorsal.

A boa-fé objetiva, aquela externalizada pelos atos do agente, é 
regra de comportamento, de fundo ético e exigibilidade jurídica (exigi-
do), o que se deve esperar de um homem médio da sociedade, suas 
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respostas-padrão. Lança deveres jurídicos anexos: lealdade, confian-
ça, assistência, informação nos atos praticados pelos indivíduos na 
vida civil.

Não cabem situações como a da frase lançada para questiona-
mento: “Você sabe com quem está falando?”. Todos devem agir com 
boa-fé objetiva, com fundo ético, com a verdade, partindo do pressu-
posto que se age nas relações com boa-fé e sem buscar vantagens ou 
prevalecer por atributos sociais e econômicos.

Através da análise discursiva e das “pistas” deixadas nos tex-
tos jurídicos pode-se perceber tais influências, ideologias e contexto 
histórico e também nas letras musicais aqui esboçadas.

Todas estas “marcas discursivas” levam a perceber que o dis-
curso jurídico está presente tanto na música quanto no cotidiano, o 
que faz que este seja abordado de inúmeras formas e corriqueiramen-
te nos discursos da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reflete-se que as letras de samba desse século viram o Di-
reito, em algumas de suas narrativas e representações, sob o prisma 
da repressão. Percebe-se ainda, que tal narrativa musical esteve em 
muitos dos momentos sócio-históricos da sociedade, retratados de 
maneiras diversas, sendo percebido através de seu discurso. 

De qualquer forma, alguns dos aspectos do espectro jurídico 
estão cobertos, tanto é que há compositores que usaram de figuras 
jurídicas para retratar com lirismo ímpar, a relação a dois, outros apro-
veitaram a ironia para apresentá-los, outros até o tinham como fonte 
de inspiração. 

Desta forma a história se faz presente na língua, quando as 
palavras refletem sentidos de discursos já realizados, imaginados e 
factíveis.

A Análise do Discurso vem como instrumento eficiente para 
compreender estes discursos, fazendo sentido, enquanto trabalho 
simbólico, parte do trabalho social, constitutivo do homem e da sua 
história.
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RESUMO
Nossas concepções de mundo são resultados de construções culturais 
históricas, que constituem estruturas que experimentamos ao longo de 
nossas relações sociais e de nossas vidas. Partindo deste panorama, 
este estudo possibilita uma reflexão acerca das relações amorosas e 
da mulher como sujeito neste cenário, bem como sobre as violências 
que as mulheres sofrem em muitos relacionamentos. O objetivo desta 
pesquisa foi analisar o conto de Lygia Fagundes Telles – Venha ver o 
pôr do sol - a partir dos personagens e suas interações; discutir o amor 
na realidade contemporânea com base na relação de Raquel e Ricar-
do. A hipótese de que partimos é de que a relação de amor é muitas 
vezes entendida como uma relação de posse da mulher, e que sua 
perda gera revolta, vontade de vingança ou necessidade de garantir 
que a mulher não possa ser feliz de outra maneira. Tais previsões 
hipotéticas caracterizam violência quando o homem age em desfavor 
da mulher por força de um término. As metáforas literárias são utiliza-
das pela autora para conduzir os leitores à reflexão, elementos que 
serão abordados neste trabalho, aproximando quem lê com o mundo 
sensível das relações amorosas, do isolamento, do silenciamento e 
da violência. A ideia de trabalhar esse tema surgiu da leitura do con-
to “Venha ver o pôr do sol”, de Lygia Fagundes Telles. A linguagem 
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literária e poética da autora utiliza ferramentas que nos fazem sentir 
o que Raquel sente em seu abandono. Assim, o corpus de análise foi 
o conto, e a pesquisa será qualitativa e interpretativa. A estruturação 
iniciará com a apresentação do conto, da autora e dos personagens, 
do enquadramento jurídico do relacionamento, para então discorrer 
sobre as metáforas do cemitério, do pôr do sol e da dicotomia gritos 
e silêncio. O estudo torna-se relevante por discutir a violência pela 
perspectiva da literatura, conectando elementos culturais, jurídicos e 
metafóricos em uma produção acadêmica. Objetivamos assim uma 
aproximação de campos do saber, bem como a inserção de um debate 
jurídico a partir de linguagens acessíveis aos sujeitos como um todo. 
Palavras – chave: violência, feminino, promessa, pôr do sol.

ABSTRACT
Our conceptions of the world are the result of historical cultural con-
structions, which constitute structures that we experience throughout 
our social relationships and our lives. Based on this panorama, this 
study allows a reflection on love relationships and women as subjects 
in this scenario, as well as on the violence that women suffer in many 
relationships. The objective of this research was to analyze the short 
story by Lygia Fagundes Telles - Come see the sunset - from the char-
acters and their interactions; discuss love in contemporary reality based 
on the relationship between Raquel and Ricardo. Our hypothesis is 
that the love relationship is often understood as a woman’s possession 
relationship, and that its loss generates revolt, a desire for revenge or 
the need to ensure that the woman cannot be happy in any other way. 
Such hypothetical predictions characterize violence when the man acts 
to the detriment of the woman due to a breakup. Literary metaphors 
are used by the author to lead readers to reflection, elements that will 
be addressed in this work, bringing the reader closer to the sensitive 
world of love relationships, isolation, silencing and violence. The idea 
of   working on this theme came from reading the short story “Come see 
the sunset”, by Lygia Fagundes Telles. The author’s literary and poetic 
language uses tools that make us feel what Raquel feels in her aban-
donment. Thus, the corpus of analysis was the short story, and the 
research will be qualitative and interpretative. The structuring will begin 
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with the presentation of the story, the author and the characters, the 
legal framework of the relationship, and then discuss the metaphors of 
the cemetery, the sunset and the screams and silence dichotomy. The 
study becomes relevant for discussing violence from the perspective 
of literature, connecting cultural, legal and metaphorical elements in an 
academic production. Thus, we aim to approach the fields of knowl-
edge, as well as the insertion of a legal debate from languages   acces-
sible to the subjects as a whole.
Keywords: violence, feminine, promise, sunset.

INTRODUÇÃO

O CONTO 

O conto é gênero literário caracterizado pela narração curta de 
um único conflito. O conto ora em análise trata-se de “Venha ver o pôr 
do sol”, de Lygia Fagundes Telles, publicado pela primeira vez no ano 
de 1988, em meio à reconstrução democrática do Brasil. O cenário 
constituinte possibilitou reflexões sociais profundas. A autora, contudo, 
sempre se ocupou de retratar temas como a morte, o amor, o medo, e, 
em especial, o universo feminino.

Os personagens são Ricardo e Raquel, que tiveram um rela-
cionamento amoroso, que acabou por força da ambição de Raquel, 
que via em Ricardo um futuro sem luxo ou posição social. Infere-se da 
narrativa que Raquel já estava em um novo relacionamento com um 
moço com mais posses. Ricardo não aceitou tal destino, pois sempre 
declarou amar Raquel, que por sua vez, afirmava apenas gostar de 
Ricardo. Inconformado, Ricardo convenceu Raquel a um encontro às 
escondidas. Para Raquel, tal situação poderia ser a solução para o 
fim da insistência de Ricardo, e, como seria discreto e escondido, não 
atrapalharia seu novo relacionamento.

Ricardo sugeriu o cemitério como local para o encontro. Um 
cemitério vazio, que parecia abandonado pelos parentes dos faleci-
dos, mas que Ricardo garantiu proporcionar uma vista perfeita do pôr 
do sol. Foram caminhando cemitério adentro e conversando, até afas-
tarem-se de qualquer movimento; pararam em um túmulo que Ricardo 
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disse ser de sua família, em que uma prima muito próxima estaria 
enterrada. Aproximaram-se para visualizar a fotografia da prima, e Ri-
cardo empurrou Raquel para dentro da sepultura, trancando-a. 

O trágico final mostra um Ricardo vingado, sem remorsos, ca-
minhando até não mais ouvir os gritos de Raquel, e o mundo continuou 
normalmente, com as crianças brincando e o sol se pondo. Como fin-
da o dia, findaria a vida de Raquel, silenciada dentro de uma sepultura 
distante e abandonada.

A AUTORA

Lygia nasceu em 1923 e começou a escrever com quinze anos. 
Seu talento para a escrita não a impediu de seguir o caminho profissio-
nal do pai na área jurídica – a autora cursou Direito e foi Procuradora 
da Previdência do Estado de São Paulo. De toda forma, a literatura 
estava em seu caminho e suas obras ficaram conhecidas no Brasil e 
internacionalmente. Também estudou Letras e tais experiências aca-
dêmicas lhe proporcionaram vivências extraordinárias. No curso de 
Direito era uma das seis mulheres entre mais de cem homens. Mulher 
corajosa, em sua época o divórcio ainda não era possível às mulheres. 
Separou-se do primeiro marido com quem tinha um filho, e uniu-se 
com um cineasta, construindo uma nova relação mesmo com as crí-
ticas sociais, buscou sua própria felicidade – foi protagonista de sua 
história de vida. 

ABORDAGEM E JUSTIFICAÇÃO TEÓRICA

ELA – RAQUEL E ELE – RICARDO

Magrinho, Ricardo vestia-se com roupas largas e desalinha-
das, com cabelos sempre desarrumados. Era simples e sem recursos 
financeiros, morava em uma pensão. 

Alguns comentários de Raquel sobre sua pobreza, ou sobre 
a condição financeira do novo namorado lhe deixavam enraivecido, o 
que se tornava visível por seu semblante que enrugava, sem conseguir 
fingir. 
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Costa (2021) discorre sobre algumas características comuns 
em sujeitos capazes de crimes passionais. Geralmente são narcisis-
tas, preocupam-se com sua reputação no meio social em que estão 
inseridos – não aceitam serem desprezados ou traídos. São pessoas 
que ficam facilmente presos ao passado, sentindo-se lesados. São 
incapazes de medir suas ações e as consequências delas. Tais tra-
ços são visíveis em Ricardo, que vive conectado a esta relação com 
Raquel, uma relação finda – ela já está com outro namorado. Ricardo 
inconformado, não aceita que Raquel não o ame, de maneira recí-
proca e equivalente. Se seu afeto é algo verdadeiro, não consegue 
compreender por quais motivos ela não se sente feliz e satisfeita em 
receber este carinho, buscando outras coisas no caminho de sua rea-
lização individual.

Ricardo acredita em seu amor, e que Raquel pode ser feliz ao 
seu lado. A escolha de Raquel o fere. O encontro no cemitério foi o 
momento em que a oportunidade surge exatamente quando Raquel 
assume não lhe querer ferindo seu orgulho, desatinando seu ciúme 
e fazendo-o desistir deste amor garantindo que ela não alcançaria a 
felicidade ao lado de outra pessoa.

Em contraposição, temos Raquel, a vítima. Bonita, tem inte-
resse em ascender socialmente. É arrogante muitas vezes e até mes-
mo chega a ofender Ricardo sempre citando sua condição financeira. 
“Veja que lama. Só mesmo você inventaria um encontro num lugar 
destes. [...]”, dizia (TELLES, p. 33, 2015). Quem ouve tal descrição, até 
mesmo questiona se uma mulher assertiva e determinada assim seria 
realmente uma vítima – padrão de expectativa em relação à mulher e 
seu papel social. 

Enquanto namorava Ricardo havia lido o romance “A dama das 
camélias” de Alexandre Dumas Filho, enredo que envolve uma cortesã 
que se apaixona por um rapaz rico, e que acaba renunciando tal amor 
para não prejudica a posição social e o futuro promissor de seu amado. 
Fica claro que almeja uma posição social melhor, que o novo namorado 
pode garantir, diferente do desígnio de Marguerite, a cortesã do livro.

Novamente nos apoiamos nos estudos de Costa (2021), que 
utiliza criminologia e vitimologia como base para explanar acerca da 
personalidade das mulheres vítimas de violência. Não no sentido de 
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convalidar a conduta do agressor, mas como maneira de perceber 
como a personalidade da vítima pode catalisar reações impulsivas e 
violentas por parte dos agressores. Mulheres que agem de manei-
ra inconsequente (traições ou rompimentos, por exemplo); mulheres 
que precisam ser amadas e que acabam se submetendo a situações 
questionáveis tendo em vista que em outros momentos sentem-se 
agradadas; mulheres livres e decididas, que não aceitam ser contro-
ladas; mulheres que só se sentem vistas ao servir, com autoestima e 
amor-próprio prejudicados por razões relacionadas a suas experiên-
cias anteriores; mulheres que se culpam por muita coisa e que são 
manipuláveis simplesmente por lhe atribuírem culpa.

Raquel era livre, não queria viver com um moço cujos sapatos 
viviam enlameados por conta de seu cotidiano de labuta diária. Nem 
o afeto lhe convencia a abrir mão de seus objetivos. Obstinada, logo 
encontrou um pretendente de acordo com seus anseios. Tal postura 
pode ter gerado ira e ciúmes. Ainda, o rompimento por si só, com 
alguém como Ricardo, que tem certeza de que seu amor é único e 
eterno, provoca revolta e contrariedade no íntimo dele, fazendo emer-
gir o sentimento de desprezo, que claramente Raquel sente por ele, e 
verbaliza inclusive.

O encontro no cemitério é a última tentativa de Ricardo – ou 
Raquel percebe o equívoco e proporciona uma nova chance aos dois, 
ou Ricardo precisa colocar um fim a este sentimento que o consome.

SOBRE PAIXÃO, POSSE, DESCONTROLE

O conto em análise nos apresenta uma relação em desequilí-
brio. O casal tem objetivos diferentes – a felicidade para Ricardo seria 
um afeto reconhecido, para Raquel seria estabilidade financeira e po-
sição social. 

Para Raquel, o relacionamento já fora superado, já está en-
volvida com outro alguém. Ricardo, de outra forma, ainda insiste em 
buscar a amada, esperançoso em demonstrar seu carinho como um 
patrimônio que não poderá encontrar em outro homem. 

Esta forma de amar confunde-se com a posse. Por mais que 
Ricardo ame, e reconheça o sentimento amoroso como algo bom, 
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quando não se apercebe que o segredo de amar é querer o bem e 
não dominar e manter a seu lado o objeto do amor, as tentativas de 
contato, encontro e retomada da relação começa a aproximar-se da 
possessividade – caso não seja feliz a meu lado, minha miséria deverá 
ser também a sua, e não deverá então ser feliz ao lado de ninguém.

Socialmente, normaliza-se a posse da mulher nas relações 
pela utilização inclusive de pronomes como “minha”. 

Creio serem particularmente interessantes análises de 
enunciados que se iniciam com o fragmento “minha mu-
lher não [...]” ou “mulher minha não [...]”, seguidos de ver-
bo no presente do indicativo, e também análises de bor-
dões como “mulher de amigo meu para mim é homem”, 
tendo em vista que a expressão “de amigo meu” pode 
ser facilmente substituído pela contração “dele”, integra-
da pelo pronome pessoal “ele”.  [...] a meu ver, a descri-
ção teórica da influência do pronome possessivo sobre a 
palavra plena “mulher”, mais do que evidenciar relações 
puramente linguísticas, sugere como a enunciação, por 
meio da forma como é construída, reproduz determina-
das relações sociais. (SILVA, 2018, p. 30).

Concordamos com a explanação de Silva a partir dos estudos 
da linguagem, ou seja, perceptível os discursos que reforçam a posição 
da mulher como pertencente a alguém, como subjugada, como alguém 
sem posicionamento para tomada de decisões próprias. Ainda, as re-
lações sociais, em especial as conjugais ou amorosas, demonstram a 
mulher como alguém que sempre cuida – então, como é possível uma 
Raquel ambiciosa, quando tal característica é algo do universo mascu-
lino, e um Ricardo apaixonado, quando esta é uma tendência comum 
ao universo feminino? A autora perverte os papéis, até mesmo com a 
intenção de forçar o leitor a vislumbrar os padrões esperados para de-
terminados papéis sociais. A ambição de Raquel pode até ser mal - vis-
ta, qualquer gênero tenha o leitor, afinal, é um imaginário distorcido do 
tradicional, mas que deveria ser considerado trivial, já que, independen-
temente de gênero, cada pessoa é diferente da outra, em interesses, 
construção cultura, objetivos de vida, formação, etc.

A decisão que Ricardo toma no conto não parece algo preme-
ditado. Embora não fique claro, possibilitando uma reflexão por parte 
dos leitores acerca do desfecho da narrativa. O que deseja o perso-
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nagem é convencer Raquel que os dois podem dar certo juntos, que 
o afeto que ele pode lhe garantir é maior do que o de qualquer outro 
pretendente, e que as questões financeiras não são tão importantes 
quanto o amor.

Contudo, Raquel trata-o com desdém, já que não está interes-
sada neste amor. Raquel sequer o admira, o desprezo é o sentimento 
que define melhor o que Raquel sente por Ricardo. De toda forma, 
acompanhamos o encontro entre os personagens até a concretização 
de um crime passional.

Modalidade criminal que alcançou notoriedade nos es-
paços judiciais, em que o criminoso recebe tratamento 
especial em virtude de seu comportamento, perpetuado 
desde os tempos remotos até o contexto social atual, 
quando vem à tona reporta-nos à ideia dos crimes cuja 
ocorrência é originada em função de uma paixão embe-
bida de ciúme, posse, alicerçada pela inaptidão de acei-
tação do fim de um relacionamento amoroso, podendo 
estar enraizado a fatores psicológicos ou sociais. (COS-
TA e PAIVA, 2021, p. 06).

O crime passional então surge da paixão - de um sentimento 
impetuoso, avassalador, incontrolável. Segundo os autores, o homi-
cídio passional sempre esteve presente, em variadas legislações pe-
nais, motivado por sentimentos como, a impossibilidade de lidar com 
uma perda, uma traição, raiva, ciúmes, por revelarem ímpetos de ação 
nem sempre racionalizadas. É o que pode ter acontecido com Ricardo, 
ao empurrar Raquel para dentro da catacumba e prendê-la para sem-
pre, sem importar-se com seus chamados desesperados. 

Parece estranho que alguém que diz amar possa matar. Tal 
conduta é decorrente do sentimento de posse que citamos. A pes-
quisadora Blay (2008, p. 88-89), estudou o assassinato de Angela 
Diniz, na década de 1970, cometido pelo companheiro Doca Street, 
por não desejar separar-se dela. A investigação tomou os noticiários 
e gerou uma mobilização das mulheres no Brasil sob o lema “quem 
ama não mata”. Segundo Blay, o delegado Sérgio Paranhos Fleury, 
que liderava a investigação, afirmou em entrevista que “[...] o único 
crime respeitável, que não condenaria com rigor, era o passional... 
Crime passional qualquer um comete, até eu”. A fala do delegado torna 
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evidente a maneira como as mulheres são vistas como pertencentes 
aos companheiros, e que a estrutura social aceita como algo natural 
o homem que mata por sua honra, seu brio ou para manter submissa 
“sua” mulher.

Como Raquel nos é apresentada, com personalidade ambicio-
sa, não muito amorosa e falando o que pensa, muitas vezes até com 
desdém, também Ângela Diniz no julgamento de Doca teve sua perso-
nalidade e sua conduta questionada, como se tivesse dado razão ao 
companheiro para que chegasse a matá-la. A relação do casal foi mar-
cada por ciúmes, brigas, violência doméstica. Ângela acabou sendo 
morta após uma briga com três tiros de pistola no rosto e um na nuca. 
Durante o julgamento a socialite foi exposta por seu vício em drogas, e 
por sua vida sexual – a defesa tentou legitimar o ato do agressor como 
uma reação natural às condutas de Ângela, reação que qualquer com-
panheiro teria. Este argumento emocional justificador da violência foi 
superado pela força midiática do caso e pela mobilização do feminis-
mo no Brasil, e Doca foi condenado a quinze anos de prisão.

A morte de Ângela Diniz em 1976, o conto de Telles publicado 
em 1988. Uma década entre ambos. Do conto de Ricardo e Raquel já 
se passaram trinta anos, e o tema sobre relações de posse, ciúmes, 
vingança, assassinato, papéis sociais determinados e silenciamento 
de mulheres ainda merecem nossos estudos e nossos olhares.

METÁFORAS DO SENSÍVEL

A metáfora é um recurso linguístico muito utilizado na literatura, 
a intenção é utilizar-se da comparação ou semelhança a fim de cons-
truir significados mais sensíveis ao leitor. Assim, o uso de alegorias 
em relação a cores, sons, cheiros, imagens, situações cujo significado 
possa ser aplicado ao contexto que o autor quer apresentar, favorecem 
a experiência de aproximação do leitor com os fatos, personagens ou 
com a narrativa em si.

A autora neste conto utiliza-se de vários recursos metafóri-
cos. Discorre sobre o ambiente, o frio, barulhos e silêncios. Rancière 
(2005) afirma que na realidade contemporânea podemos visualizar 
a estetização da política. O olhar político sobre o sensível possibilita 
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uma experiência intermediada por textos, imagens, signos e outros 
elementos capazes de conferir uma condição de reflexão e proximida-
de com a comunicação, leitura e compreensão das obras e do mundo. 
Para o autor, a própria política se apresenta por meio de uma estética 
que compartilha o sensível social. Da mesma maneira, entende que 
as práticas artísticas carregam em si um poder de “exemplaridade” 
política da realidade.

Com base no pensamento de Rancière, podemos observar o 
que o conto em análise partilha sensivelmente conosco.  Num contex-
to de amor de posse, de um sentimento de impossibilidade de acei-
tar perder o objeto de devoção, somado com o sentimento de não 
compreender as razões pelas quais tendo tanto apreço e carinho por 
Raquel, ela não retribuía estes sentimentos, vemos o cemitério como 
espaço de encontro, e o pôr do sol como momento finalizador da rela-
ção e, consequentemente, da vida de Raquel. Porque quem ama com 
todas as suas forças não poderá deixar de amar, a não ser com o fim 
da vida de quem ama. A autora nos apresenta o seguinte trecho:

[...] é esse abandono na morte que faz o encanto disto. 
Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a 
estúpida intervenção dos vivos. Veja- disse, apontando 
uma sepultura fendida, a erva daninha brotando insólita 
de dentro da fenda -, o musgo já cobriu o nome na 
pedra. Por cima do musgo, ainda virão as raízes, depois 
as folhas…Esta a morte perfeita, nem lembrança, nem 
saudade, nem o nome sequer.  (TELLES, 2015, p. 34)

O trecho se refere a uma reflexão de Ricardo. O cemitério repre-
senta o espaço em que as relações dos vivos não mais interferem nos 
sujeitos. “Estúpida intervenção” – para Ricardo, não fosse a pressão so-
cial por posição de sucesso, a busca por realizações relacionadas com 
dinheiro e ambições distantes do afeto, Raquel poderia ter nutrido por 
ele um amor permanente, recíproco e tranquilo. A passagem do tempo 
sem que ninguém recorde dos entes que se foram, ou que se preocupe 
em limpar e manter bem vistoso o local do descanso eterno. Demonstra-
ção clara de que depois da morte a posição social e os valores econô-
micos não mais importam – ali, no cemitério, a ostentação das grandes 
capelas, das famílias reconhecidas, trincam, desfazem-se, e as plantas 
e raízes tomam conta da memória daqueles que, talvez, um dia, foram 
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considerados bem sucedidos no amor ou nas finanças – esquecimento 
demonstrado pelo crescimento das plantas ao redor das sepulturas. 

As pessoas que ali jazem, não se importam mais com as re-
lações que antes lhes afetava, e nem mesmo aqueles que ficaram 
se importam em visitá-los, cuidar do local onde seus corpos jazem, 
ou mesmo, em deixar estes locais pomposos pelo menos para que a 
sociedade pense que ainda prezam por aqueles que ali estão. Nada. 
Silêncio, plantas, trincas no concreto, e mais nada.

Para Ricardo, este é o encanto daquele encontro – o abandono 
na morte. Outra metáfora para o que estava por vir. O abandono de 
Raquel num espaço fúnebre, para que ali seja esquecida, por todos, 
em especial, por seu coração. Gritos e, posteriormente, o silêncio. O 
enredo é marcado pelo final trágico em que Ricardo distância Raquel 
de qualquer contato com as pessoas, e a silencia, trancada sozinha 
em uma catacumba. Os gritos revelam o desespero, que não pode 
ser ouvido, e que, no contexto da violência contra a mulher, mesmo 
quando gritado, não é legitimado pela sociedade. Gritos femininos são 
vistos como loucura e falta de racionalidade. Assim revela a música de 
Francisco, El Hombre – “triste, louca ou má, será qualificada”.

A morte de Raquel, silenciada, reflete a maioria dos casos de 
feminicídio no Brasil. Na pesquisa DataSenado (2021, p. 21), 97% das 
participantes afirmaram ter sido ameaçada com arma ou outros meios 
por alguém próximo, íntimo ou familiar, não tiveram controle livre so-
bre seus rendimentos decorrentes do trabalho, tiveram fotos ou vídeos 
íntimos utilizados como forma de chantagem. Ainda, 92% sofreram 
agressões ou tiveram algo seu retirado de sua posse com intuito de 
lhes gerar prejuízo. O isolamento que Ricardo proporciona ao levar 
Raquel a um cemitério ermo e abandonado é alegoria também para 
o isolamento social que o ambiente familiar, íntimo e doméstico. En-
clausuram-se mulheres – sem testemunhas – para casos de violência. 
Bastos (2019, p. 162) afirma que “a voz [...] é uma condição do sujeito 
de direitos. E não apenas a voz no sentido físico, produzida pelo atrito 
das cordas vocais, mas a voz no sentido de expressão e manifestação, 
indispensáveis à constituição de uma relação ou comunicação [...]”. 

Quando Ricardo ignora os gritos e o desespero de Raquel, é 
possível considerarmos o quanto a sociedade também não as ouve, 
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ou, ouvindo, as ignora. Ser ouvido e acreditado, acolhido naquilo que 
se fala, é fundamental para a garantia dos direitos – o silenciamento 
impossibilita o diálogo, a negociação e o reconhecimento do outro e de 
suas demandas, construindo uma estrutura social opressiva. O cemi-
tério e seu abandono retratam esta estrutura – o abandono na morte, 
conforme palavras de Ricardo. A ambiguidade do silêncio torna o con-
to ainda mais questionador da realidade – silêncio pode ser paz, mas 
pode ser medo. “Paz sem voz, não é paz é medo” (O Rappa, 1999).

O silenciamento retira a subjetividade, a autenticidade, o prota-
gonismo das mulheres. Corroborando com este posicionamento. Bas-
tos defende que o silêncio, tanto no caso do conto (metáfora) como no 
caso do silenciamento social das mulheres em situações conflituosas, 
não é escolha em não argumentar, não discutir. Por outro lado, estes 
silêncios “não são autônomos quando se impõe uma barreira à ma-
nifestação da voz; é repressão e violência.” (BASTOS, 2019, p. 163).

Dessa maneira, fica visível a partilha do sensível político no 
conto analisado. Desde o amor-posse, passando pela vingança, até o 
silenciamento e morte. Foi-se o sol, Foi-se o dia, Foice Raquel. E o dia 
seguiu, as crianças continuaram a brincar, e a violência nem mesmo 
foi vista.

LABORATÓRIO FICCIONAL

A Promessa: venha ver o pôr do sol. O demônio que nos habita.
Análise do Conto Venha ver o pôr do sol de Lygia Fagundes 

Telles1.

“Guiados por semelhante guarda fomos costeando as 
ondas vermelhas, ouvindo os gritos dos que elas re-
queimavam. Almas havia mergulhadas até os olhos. O 
centauro explicou: ‘São os tiranos, os que viveram da 
pilhagem e do sangue derramado. Aqui se pagam impie-
dosos danos’. [...] Pouco além, o centauro pôs-se a fitar 
a multidão de espíritos que sustentavam apenas a cabe-
ça fora da voragem sanguinosa”. (Centauros aguardam 
Dante e Virgílio diante do rio de sangue fervente onde 
sofrem os culpados de violência contra o próximo. Dante 
em A Divina Comédia, Canto XII). 

1  TELLES, Lygia Fagundes. Venha ver o pôr do sol e outros contos. São Paulo: Ática, 
2015.
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O conto revela o trágico enlace de dois amantes. Nada inco-
mum. Sabemos, ainda que, por intuição ou de relatos que abundam 
nos romances ou no singelo cotidiano de nossas vidas, que a paixão 
tem vocação para o infausto.

O Conto se inicia com um convite e uma promessa: “venha ver 
o pôr do sol”. Convite aceito. A violência toma conta do cenário de for-
ma sutil, em toda narrativa. Os personagens, embora, ocasionalmente, 
tenham um diálogo direto, não têm voz própria. É sempre o narrador a 
descrever as emoções, a postura e o desenrolar do enredo. Trata-se 
do reencontro de dois amantes: Ricardo e Raquel. Não se viam há 
algum tempo. Decurso de tempo quebrado pela solicitação de um ao 
outro e pelo assenso.

O espaço em que transitam, por si mesmo, é um personagem, 
pungente e determinante: ladeira tortuosa; casas modestas que vão 
rareando; casas espalhadas sem simetria; terrenos baldios, lama, fer-
rugem; mato rasteiro; rua afastada e, por fim, o cemitério. Lugar isola-
do e aflitivo, portanto. 

Quem faz a promessa? Ricardo. 
Ricardo é o amante desprezado. Não porque Raquel não lhe 

tenha mais desejo. A sofreguidão, para ela, é insuficiente. Precisa de 
um homem que a sustente que lhe ofereça um conforto e proteção que 
jamais teve e, desconhece. Ricardo, porém, não é esse homem. Ele é 
o amante, não é o pai ou o marido, o primeiro pela obrigação de paren-
tesco de guarda e cuidado e o segundo, por dever conjugal: “Ele é tão 
rico assim? Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até 
o Oriente. Já ouviu falar do Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro”.  

A promessa feita contém um elemento de mistério: as intenções. 
Como Zeus nas suas lascivas investidas: 

Prometa sem hesitação: são as promessas que impul-
sionam as mulheres; tome todos os deuses como tes-
temunhos dos seus compromissos. Júpiter, do alto dos 
céus, observa rindo os perjúrios dos amantes e ordena 
aos austros, súditos de Eolo, para carregá-los e apagá-
-los. Para a Estige, Júpiter tinha o hábito de fazer falsos 
juramentos a Juno: ele mesmo ajuda atualmente aque-
les que seguem seu exemplo. (OVÍDIO, 2001, p. 43).
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No sentido de comprometimento não há outra garantia da deci-
são, ou seja, quem prometeu pode reconsiderar ou desdizer. Há algo, 
contudo, nessa imposição que vai além do compromisso da vontade 
para apropriar-se do tempo futuro2. Nesse caso, é um laço soturno que 
é criado. Ricardo promete para vingar-se, para restaurar algo dentro 
de si mesmo, para matar. Matar por volúpia. 

Junto com a palavra dada há um convite. Para entender esse 
desdobramento: Prometo que te mostrarei o pôr do sol, o mais belo 
“Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta tem uma frincha na 
porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você 
terá o pôr do sol mais belo do mundo”.

Não há como cumpri-la, sem que seja aceita. O convite é uma 
dádiva3, uma hospitalidade, um presente. Dentro da ideia está outra ad-
jacente, qual seja, a reciprocidade. Sempre que se dá um presente ou 
se faz uma oferenda, abandonamos o que presenteamos ou ofertamos: 
a dádiva é a ação de abandonar gratuitamente a alguém a propriedade 
ou o gozo de alguma coisa ou aquilo que se abandona a alguém sem 
nada receber em troca4. É um ato gracioso5: “Guardai-vos de praticar 
a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles [...] Tu, 
porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz 
a tua direita” No entanto, pode-se pensar, por outro lado, que alguns 
presentes venham envenenados, como, por exemplo, o que Medeia ofe-
receu a noiva de seu marido, Jasão6.  Presentes para a morte.
2  A promessa não se limita nem ao ato da palavra do locutor que se expressa em 
primeira pessoa (“eu prometo que”…) nem mesmo à interlocução do que promete, 
que se engaja em favor do beneficiário (“eu te prometo que...”). [...] O respeito de uma 
regra mais fundamental, de natureza ética, que dirige o respeito das promessas. 
Uma coisa é, de fato, formular uma promessa, uma outra é respeitá-la. Entra em 
jogo aqui, uma norma superior que podemos chamar, com Rawls, princípio de fideli-
dade. (OST, François. O tempo do direito. Tradução de Élcio Fernandes. Bauru, SP: 
EDUSC, 2005, p. 203).
3  Do latim donum (dádiva, presente e, num sentido particular, “oferenda feita aos 
deuses”). GODELIER, Maurice. O enigma do dom. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de 
janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 14 -17.
4  PERROT, Danielle. Dádiva: hospitalidade e reciprocidade in O Livro da hospitali-
dade: acolhida do estrangeiro na história e nas culturas. MONTADON, Alain (Org.) 
Tradução de Marcos Bagno e Lea Zylberlicht. São Paulo: SENAC, 2011, p. 63.
5  Mateus, 5, 1-3.
6  Medeia ofereceu a Glauce, a futura noiva de Jasão, uma canastra com um vestido 
de noiva envenenado que queimou seu corpo e de seu pai, Creonte, na tentativa 
de salvá-la. (Eurípedes. Medeia. Tradução de Flávio Ribeiro de Oliveira. São Paulo: 
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Por que Raquel aceitou a solicitação? Em lugar tão ermo, tão 
afastado. Sem nenhuma suspeita ou dúvida. Uma certeza absoluta 
sobre a conduta de Ricardo. Foi ingênua?

Raquel além de aceitar o chamado do homem amado, ela de-
posita nele plena confiança7. Sim, ela o ama, ardentemente “E eu te 
amei...E te amo ainda. Percebe agora a diferença?” E mais, certamen-
te, as suas expectativas, muito embora as negasse, seria ter um último 
momento íntimo com ele. Jamais, teria cogitado de seu destino. Ao 
concordar em adentrar ao cemitério, um lugar absolutamente deso-
lado, no turbilhão de suas emoções (o narrador não explicita) ansiava 
em ficar sozinha com ele, como amante e não como algoz.

É possível compreender a partir disso que além de fazer 
promessas, o homem também é capaz de quebrá-las. Por quê? No 
fundo sabemos que não podemos confiar uns nos outros além de um 
determinado termo: “Eu respeito a sua divindade; eu desconfio de 
seus demônios” 8. Mas esses demônios não são exclusivos de Ricar-
do. Rachel tem os seus. O que ambos procuravam um no outro? Cada 
um de nós é e não é – simultaneamente - como seres duplos vagando 
no mundano. 

Adentrando ao cemitério, cidade de desaparecidos9: “Es-
friou, não? Vamos embora”.

Pode-se compreender que o cemitério seria um espaço de inos-
pitalidade. Na verdade, é um espaço simbólico de hospedagem dos mor-
tos. A morte, contudo, pode ser entendida como uma passagem que tem 
de ser bem conduzida para os vivos e para os mortos. A hospitalidade 
de uns e de outros deve prosseguir a fim de cada um encontre nela sua 
conta e receba o que lhe é devido. Para que ambos tenham paz:

Odysseus, 2006. (Coleção Koúros).
7  A confiança está no cerne do respeito – não uma confiança cega que fecha os 
olhos às fraquezas, mas a confiança em algo mais elevado que pode agir sobre os 
seres humanos, acima e além das necessidades e dos desejos pessoais – a confian-
ça no ser humano ou, como nas palavras de Nietzsche, “no animal que pode fazer 
promessas”. (NIETZSCHE apud NEEDLEMAN, Jacob. Sobre o amor. Tradução de L. 
Alves e A. Rebello. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998, p. 74).
8  Idem, NEEDLEMAN, p. 74.
9  Termo usado por Maupassant, no conto “A morta” em designação ao cemitério. 
(MAUPASSANT, Guy de. 125 contos de Guy de Maupassant. Tradução Amilcar Bet-
tega. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 714).
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Enquanto o túmulo existe no cemitério, estabelece-se 
entre vivos e mortos uma comunicação que, pelo sagra-
do – missa, orações – ou pelo profano – manutenção 
dos túmulos, escolha dos monumentos, visitas ao cemi-
tério -, assegura para uns a ressurreição, e garante aos 
outros a tranquilidade, prestações recíprocas de servi-
ços em que os vivos e os mortos são igualmente bene-
ficiários. (LE GRAND – SÉBILLE; ZONABEND, 2011, p. 
699).

Ricardo analisou, escolheu, esmerou-se sobre sua vingança, 
sua recompensa, sua restituição, porém, compreende que aquele que 
tira a vida perde o direito de viver. No fundo, sabe que já está morto. 
É inescrupuloso. Precisava trazê-la para o mesmo lugar em que se 
encontra: o inferno. Deixá-la definhar em uma morte inefável, seria o 
mesmo que um encontro amoroso para toda a eternidade10. Talvez, um 
sentimento de primeiro amor. Quem suporta perder o primeiro amor? 
Portanto, é perene. Levamos, por toda a vida, o primeiro amor. Para 
ambos, na vida que ultrapassa a vida, a morte. 

Ricardo poderia tê-la matado no trajeto “Ele apanhou um pe-
dregulho e fechou-o na mão”, mas se conteve. Essa restrição feita a 
si mesmo, traduz o ritual, uma cerimônia de adeus11, um sacrifício e 
aleivosia, e não apenas um assassínio. Sua genuína intenção não era 
somente lhe tirar a vida, mas deixá-la pronta, inteira, plena, como que 
mumificada, no mausoléu, para um congraçamento. Ele aguardaria, 
porém, sua própria hora e seu momento, para vê-la novamente. Ra-
quel foi elevada até os deuses ou aos espíritos. Essa é uma crença 
muito antiga que guardamos no imaginário atávico. Sacrificar é ofe-
recer destruindo o que se oferece. Como adverte Marcel Mauss12 os 

10  Canto V: Segundo círculo do inferno/ o Vale dos ventos: os luxuriosos (Paolo e 
Francesca) “Daquele amor que inflama celeremente os corações, este que vês ao 
meu lado tomou-se pela minha formosura, a qual me foi tirada por modo tão brutal 
que inda agora me faz sofrer. Amor que ao amado não perdoa o não amar, tal força 
pôs no seu querer por mim que mesmo neste país das dores a nossa união perdura. 
Amor nos levou à mesma morte; porém Caína aguarda quem no-la deu”. ALIGHIERI, 
Dante. A divina comédia. Tradução de Hernâni Donato. São Paulo: Nova Cultural, 
1993, p. 41.
11  Referência livre da expressão que dá título ao livro de Simone de Beauvoir. 
(BEAUVOIR, Simone. A Cerimônia do Adeus. Tradução de Rita Braga. Rio de Janei-
ro: Nova Fronteira, 2016).
12  MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: 
Cosac Naify, 2013, p. 99.
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espíritos dos mortos e os deuses são os verdadeiros proprietários das 
coisas e dos bens do mundo. O sacrifício é, portanto, um donativo, 
necessariamente, retribuído. Qual teria sido o pedido de Ricardo aos 
deuses ou aos mortos?

Pode-se inferir que Raquel seria sua por toda a eternidade. 
É um sentimento que aflora porque nos rituais de enamoramento, os 
homens precisam dar qualquer prova de excelência. Precisam arran-
car das fêmeas um aplauso13. Ricardo não é esse homem. Ainda que 
Raquel tenha, por ele, um legítimo desejo, mistura-se a essa excita-
ção, um desprezo, por sua real incapacidade para provê-la. Resta-lhe, 
então, em seu afã e desespero, possuí-la, em definitivo, de modo ab-
soluto e exclusivo.

Não se pode olvidar, contudo, um detalhe. Ainda que Ricardo 
tenha insistido por esse encontro e sobre o passeio, em nenhum mo-
mento foi coercitivo. Resta subjacente uma liberdade inaugural, uma 
presença livre de Raquel no espaço: sua chegada, ao subir a ladeira 
tortuosa, o percurso até a capelinha e sua entrada, transpondo a so-
leira do jazigo, em direção da catacumba. Estava penetrando em sua 
nova morada, de modo voluntário. Por quê? Há uma energia erótica 
transbordante14 em Raquel: “Ela aconchegou-se mais a ele”; “Deu-lhe 
um rápido beijo na face”; “Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois 
devolveu-o”. Foram gestos ou investidas para demonstrar sua solici-
tude, sedução15 e inquietação, realizadas por ela, durante o caminho. 
Provavelmente, ele percebeu. Certamente. De bom grado estava ali, 
para doar-se a ele. Há uma imbricação, suas palavras não se conci-

13  ALBERONI, Francesco. O voo nupcial. Tradução de Elia Ferreira Edel. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1993, p. 45.
14   “não há melhor maneira de nos familiarizarmos com a morte do que a de a 
associarmos a uma ideia libertina”. SADE apud BATAILLE, Georges. O erotismo: o 
proibido e a transgressão. Tradução de Bernard da Costa. Lisboa, Portugal: Moraes 
Editores, p. 13.
15  A sedução feminina tende a produzir uma emoção erótica indelével. Mesmo quan-
do sabe que se trata apenas de um encontro, de uma aventura, mesmo quando sabe 
que o homem é inatingível. A sedução feminina faz funcionar a excitação erótica no 
homem, provoca nele o desejo, acende-o como se acende uma tocha. Porém, sua 
meta última não é o ato sexual. Quer produzir o enamoramento do homem, suscitar 
nele um desejo que se renova, como espasmo, nostalgia, para sempre. A sedução é 
um encantamento, deve despertar o desejo e fixá-lo sobre si. ALBERONI, Francesco. 
O Erotismo: fantasias e realidades do amor e da sedução. Tradução de Elia Ferreira 
Edel. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 33.
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liam com seus gestos. Suas emoções se misturavam, num sorvedou-
ro. Como? Ainda que estivesse cansada, talvez, com medo (não fica 
claro na narrativa), estava com muito tesão. Decerto, o homem que a 
sustentava, não era o mesmo que a saciava. Este homem era Ricardo. 
Ainda que receosa de ser surpreendida, ansiava por vê-lo e por suas 
carícias. Aquele encontro furtivo e sepulcral também era um aconteci-
mento erótico.

Seu rosto, seu rosto: “A pequenina rede de rugas voltou a se 
estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, re-
pentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu 
e as rugazinhas sumiram”.

O rosto é formado por cifras e variações ao infinito do mesmo 
esboço bem simples. Afirma Le Breton16 que a superfície reduzida do 
rosto não impede, de modo algum, a quantidade de suas combina-
ções: o cenário permanece o mesmo, mas acolhe inumeráveis con-
figurações “a variação ínfima de um dos elementos componentes de 
sua forma desfaz a sua ordem e significação”. No rosto de Ricardo 
há uma ambivalência, resultado da relação com seu próprio rosto a 
apresentar suas tendências opostas, o claro e o escuro, como o pôr do 
sol. A luz do dia que se apaga na noite. Nesse intercurso, a cor turva 
ou resplandecente do entardecer. A mudança de seu rosto durante o 
trajeto, das rugas ao sorriso, em um instante, revelam um duplo:

Com efeito, o duplo identifica-se, sobretudo, com os tra-
ços do rosto visto que estes singularizam, sem ambigui-
dade – e de modo muito mais evidente que a forma do 
corpo ou das roupas -, o ator. O confronto com o próprio 
rosto afastado de si e identificando um outro, sem deixar 
de permanecer o mesmo, é o móbil do medo. (LE BRE-
TON, 2019, p. 217).

Diz-se, por sabedoria, que o mal que fazemos não é exterior a 
nós, como o outro eu que sai do espelho17, mas é um autêntico mundo 
em nosso interior. O bem e a lhaneza que mostramos é o verniz sobre 
essa densa camada anavalhada e aflitiva. Ora, apaixonar-se é impe-
riosamente um ato egoísta porque está relacionado aos nossos impul-
16  LE BRETON, David. Rostos: ensaio de antropologia. Tradução de Guilherme 
João de Freitas Teixeira. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019, p. 11.
17  Conto de Edgar Alan Poe “William Wilson” e também no filme alemão de terror de 
1913 “O estudante de Praga”, com roteiro de Hanns H. Ewers, ambos sobre o duplo.
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sos mais primordiais, ou seja, a sexualidade. Contudo, apaixonar-se, 
por ser essa força primária, seria capaz de romper esse sedimento 
protetor de nossa exaltação e de nossa fúria. Essa experiência da pai-
xão permite a possibilidade de um conhecimento de si mesmo de que 
outro ser humano reside dentro de mim, embora o ignore ou possa 
ignorá-lo por toda a vida. Ricardo teve esse conhecimento como um 
rasgo da alma e aceitou, igualmente, um destino trágico como de sua 
vítima, em absoluta agonia. Ambos mordentemente encarcerados.

Olhos verdes: “[...] Não era propriamente bonita, mas tinha 
uns olhos...Eram assim, verdes como os seus, parecidos com os seus. 
Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas...Penso agora 
que toda a beleza-dela residia apenas nos olhos, assim meio oblíquos, 
como os seus”.

No conto “A Morta” de Maupassant 18 há o seguinte desabafo e 
uma confissão, em plena angústia: 

Eu a amara perdidamente! Por que amamos? É estranho 
enxergar só uma pessoa no mundo, ter um só pensa-
mento na cabeça, um só desejo no coração, e na boca 
um só nome: um nome que vem incessantemente, que 
sobe das profundezas da alma como a água de uma fon-
te, que sobe aos lábios e que dizemos, redizemos, mur-
muramos sem parar, por todos os lugares, como uma 
prece.

Ao lado dessa obsessão e desse amargor que consome e de-
sespera reside uma dama19 de verde, em sutil vestido, mordedora e 
ignóbil, que a acompanha. O verde (dos olhos) tem significado e é, 
comumente, compreendida como a cor do ciúme. Ainda que os olhos 
verdes sejam de Raquel e não de Ricardo, eles refletem, como o corte 
de uma navalha, os sentimentos que o atravessam, como a imagem 
em uma lâmina, refletindo-os.  

18  MAUPASSANT, Guy de. 125 contos de Guy de Maupassant. Tradução Amilcar 
Bettega. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 713.
19  Ainda que na língua portuguesa, o ciúme seja um substantivo masculino é retra-
tado, de modo simbólico, como uma figura feminina, como a imagem da serpente ou 
de Juno. (AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos. Dicionário analógico da língua 
portuguesa: ideias afins. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010, p. 446).   
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Em Leite derramado20, Chico Buarque traduz, como somente 
um poeta seria capaz de fazê-lo, a descrição dessa carcomida e repul-
siva dama: “O ciúme é então a espécie mais introvertida das invejas, e 
mordendo-se todo, põe nos outros a culpa de sua feiura”.

Esse é o veneno de Ricardo. Tomado por ele, em absoluta con-
tradição, para fazer o mal a outrem, à infeliz Raquel.

O Pôr do sol: “Dobrando esta alameda, fica o jazigo da minha 
gente, é de lá que se vê o pôr- do - sol”.

O entardecer tem muitas alegorias21 “Com nenhum conúbio di-
vina pariu-os Noite trevosa. As Hespérides que vigiam além do ínclito 
Oceano/ belas maças de ouro e as árvores frutiferantes. [...] Depois 
pariu Engano e Amor”. (grifos nossos).

As Hespérides são consideradas as ninfas do poente. São 
três22: Aigle, Ertéia e Arêtusa, respectivamente, “Brilhante”, “Verme-
lha” e “Poente” (ocaso). Moravam nos confins do Ocidente, perto das 
Ilhas dos Bem-Aventurados, às margens do Oceano. São deusas que 
fazem parte do ciclo do dia e iluminam o mundo com a luz da tarde.

O tempo é determinante para o conto. É o tempo que demarca 
o ritmo e a cadência da narrativa, assim como descreve e identifica o 
espaço. Ainda não era o fim do dia, quando Raquel subiu sem pressa 
a tortuosa ladeira. Há movimento e inércia, combinados. As crianças 
que brincavam de roda e cantarolavam são a única mobilidade e afas-
tamento neste cenário desolador. Tudo mais se constituem como pros-
tração e debilidade.

Quando nos apaixonamos o tempo se dissolve. Os amantes, 
quando juntos, encontram no tempo um inimigo. A busca pelo tem-
po irreal. Sua tangibilidade deve ser desprezada porque valioso é o 
quanto consumimos dos momentos que desfrutamos um para o outro; 
nossos corpos e mentes se entrelaçam como um só: a temporalidade 
para o amor. Rejeitadas, portanto, todas as leis da Física, a concretude 
do tempo e do espaço.

20  BUARQUE, Chico. Leite derramado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, 
p. 67.
21 HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Tradução de Jaa Torrano. São Paulo: 
ILUMINURAS, 2003, p. 117 (poemas 213/215 e 225).
22  KURY, Mário da Gama. Dicionário de mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1990, p. 196.
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Raquel e Ricardo eram amantes e essa realidade ou irrealida-
de do tempo foram, por eles, conhecidas: “Sabe, Ricardo, acho que 
você é mesmo meio tantã...Mas apesar de tudo, tenho às vezes sau-
dade daquele tempo. Que ano aquele! Quando penso, não entendo 
como aguentei tanto, imagine, um ano!”.

E mais uma vez o tempo: o crepúsculo, o lusco-fusco. A fideli-
dade, a palavra empenhada. Raquel estava ali por causa daquele ardil 
“Você terá o pôr- do - sol mais belo do mundo”. A personificação do 
desvelo da palavra (Fides) é uma anciã encanecida23, mais velha que 
o próprio Júpiter. Há uma índole de segredo e mistério na deusa, tra-
duz-se, no âmago, no esforço e empenho, em compromisso.

Juramento cumprido. Quando Raquel foi deixada em seu tú-
mulo, a menina de olhos verdes oblíquos que um dia amara Ricardo, 
a única que o amara, não era a garotinha na sepultura, sua suposta 
prima, como assevera, despretensiosamente, era a própria Raquel. 
Um vazio, possivelmente, instalou-se nele.

O cigarro que Raquel jogou na direção do anjo com a cabeça 
decepada, nesse momento, acuada, como um animal enjaulado, em 
sua tumba, como morta, ainda viva, deve tê-la elevado – elevando-a, 
igualmente, como um anjo.

Raquel suplica. O irremediável. O inaudito. 
Ricardo deve ter sentido um arrepio. O horror. Contundente. A 

atrocidade. Escravo de sua promessa: “Venha ver o pôr do sol”. 
A Noite trevosa [...] Depois pariu Engano e Amor.
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