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PreFáCio

Nos últimos anos, os juristas brasileiros têm podido assistir e tomar parte 
em ricas e profundas transformações no Direito. Dentre os fatores responsáveis 
por tal fenômeno hão de ser destacados os novos parâmetros normativos demo-
cráticos trazidos pela Constituição republicana de 1988. Desse majestoso evento 
político-jurídico adveio um novo compromisso com a supremacia constitucional 
como estrutura normativa basilar, reguladora e controladora do Estado e de suas 
instituições e limitadora do exercício do poder estatal em nome das liberdades fun-
damentais do indivíduo. 

As sendas e veredas abertas pela densificação e concretização dos preceitos 
constitucionais têm sido, desde então, percurso obrigatório a ser trilhado por to-
dos os juristas conscientes da importância de suas atribuições para a realização da 
democracia. A luta pela Constituição torna-se a bandeira mais pungente e a neces-
sidade mais premente no alvorecer do século XXI.

A ampliação do rol das disciplinas jurídicas, bem como a valorização das 
denominadas disciplinas teóricas é também filha desta transformação. Sua razão 
de ser pode ser compreendida se entendermos que a legitimidade do Direito 
nesta nova quadra da história não mais pode se fazer sustentada em dimensões 
puramente formais e normativas, mas deve comportar um permanente entrelaça-
mento com os aspectos filosóficos, históricos e sociológicos que circundam e se 
entrelaçam à realidade jurídica. Tais disciplinas, durante tanto tempo desvaloriza-
das – senão de todo excluídas – dos curricula das Faculdades de Direito, vieram a 
ganhar, com a solidificação democrática, papel central na formação dos bacharéis 
comprometidos não apenas com a operacionalidade do Direito, mas com sua 
legitimidade e justiça. 

Neste cenário de renovação e abertura a novas investigações no Direito -  
agora não mais limitadas pelo recorte epistemológico da dogmática jurídica, co-
meçam os pesquisadores a enfrentar temas novos e candentes que perpassam a 
realidade da vida. 

O livro que ora temos a honra e alegria de prefaciar representa um magnífi-
co exemplo das novas dimensões e possibilidades da pesquisa jurídica em nossos 
dias. Sua elaboração não teria sido possível fora do solo comum da interdiscipli-
naridade que lhe é inerente, nem tampouco da interface direta e com a filosofia. 
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Suas proposições não seriam sustentáveis não fosse a dimensão hermenêutica que 
hoje permeia, ou deve permear todo direito, provando-nos que a normatividade 
jurídica não é uma realidade pronta e acabada, mas um elemento em permanente 
construção, e cuja autoria incumbe a todos os que, pela solidez de seus argumen-
tos e a força de suas ideias, ocupam-se da instigante e difícil tarefa de sua inter-
pretação/aplicação.

Como uma das principais manifestações históricas da cultura ocidental, o Direi-
to deve fazer-se atrelado a um permanente e amplo movimento de interlocução com 
os diversos elementos da vivência humana. Assim, tanto por incidir normativamente 
sobre a realidade, quanto por fazer-se reflexo desta mesma realidade que ele pretende 
regular, o Direito é um dado sobre o qual se volta, explícita ou implicitamente gran-
de parte do acervo cultural do homem moderno. Daí estar ele desde muito presente 
como objeto de clássicos da literatura mundial, sendo que as relações entre Direito e 
Literatura já constituem sedimentada análise nos meios acadêmicos nacionais e inter-
nacionais. Todavia, se a literatura e as artes plásticas funcionaram como canais de re-
presentação e projeção da realidade até o século dezenove, o século vinte traria, junto 
às inovações tecnológicas, novos meios de manifestação artística e cultural, dentre os 
quais passaria a figurar, com destacada proeminência, o cinema.

Ao contrário da televisão, por sua própria natureza invasiva e sempre pronta 
a nos fustigar com imagens e informações dispersas, o cinema se constrói sobre o 
solo fecundo das narrativas, alocando seu espectador em rico solo hermenêutico. 
Parece-nos, portanto, ser ele o lugar por excelência, não apenas para reconhecer os 
limites e excessos de uma sociedade imagética – contribuindo para a construção de 
uma consciência crítica –, como também explorar as múltiplas possibilidades de 
sentido que os fenômenos culturais nele adquirem.

Assim é que a análise do Direito a partir do cinema pode contribuir para 
uma abordagem mais próxima ao próprio projeto de ciência jurídica de nossos 
dias, na luta pela superação de uma visão meramente dogmática e normativamente 
recortada do fenômeno jurídico. Cuida-se aqui de inseri-lo na dinâmica das relações 
de vida, única, segundo os jusfilósofos contemporâneos, capaz de dimensionar o 
correto sentido das normas. Abre-se também a possibilidade para uma compreen-
são mais efetiva de como a sociedade de massas percebe o Direito, além de suscitar 
espaço para uma permanente crítica aos institutos jurídicos, mediante a abertura ao 
diálogo com outras ciências e fenômenos sociais.  

A obra organizada por Bernardo Nogueira comprova quão vasta e rica pode 
ser a abordagem sobre o Direito a partir de uma perspectiva cinematográfica. Além 
das clássicas temáticas há muito explicitadas em filmes de nítida abordagem jurídi-
ca, o Direito e a justiça são repensados e reconstruídos a partir de produções que 
não trazem institutos ou instituições jurídicas como temas centrais explicitamente 
abordados. Trata-se, em última instância, de uma abertura para as múltiplas possi-
bilidades de olhar, de pensar e argumentar sobre e a partir do Direito. 

É que o cinema pode servir como importante lugar de reflexão e crítica do Di-
reito, tanto pela perspectiva comparatística que lhe é inerente, quanto por permitir 
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repensar problemas, tradições e pré-compreensões que se internalizam – tantas vezes 
de forma irrefletida – às práticas jurídicas cotidianas. Nos EUA, a relação entre Ci-
nema e Direito é tema de disciplinas universitárias e linhas de pesquisa nos grandes 
centros acadêmicos. O presente livro é uma prova de que também os juristas brasilei-
ros começam a se dar conta de que o cinema pode render-lhes não apenas momentos 
lúdicos, mas também ótimas e importantes reflexões.

Os seus autores, detentores de currículos superlativos, são juristas que há 
muito se voltam para pensar e repensar profundamente o Direito, investigando 
seus limites e suas aporias. Este espírito inquieto e marcadamente crítico é que os 
traz aqui, para esta reflexão conduzida nas margens da interseção entre a arte e 
o pensamento jurídico. Assim, apenas a título exemplificativo, permito-me men-
cionar alguns dos instigantes textos de que a obra se compõe.  A partir de Taxi 
Driver e Os imperdoáveis, somos levados a repensar o papel da doutrina jurídica 
como instância reflexiva que apenas pode (e deve) exercer sua função se compro-
metida com a realidade da vida. A onda nos leva a pensar os tênues limites que 
nos separam do totalitarismo e da barbárie, instigando-nos sobretudo a pensar no 
risco inerente ao exercício do mando e da autoridade. Em um texto perpassado 
por abordagens literárias, cinematográficas e filosóficas, e calcado sobretudo em 
um conto de Borges e na filosofia de Étiene La Boétie Alexandre Morais da Rosa 
demonstra o potencial libertário e inclusivo contido nas abordagens artísticas e li-
terárias do fenômeno jurídico. A viva narrativa sobre as versões cinematográficas 
de Macbeth, Othelo e King Lear de Shakespeare leva-nos a um mergulho nos con-
flitos, dramas e contradições que circundam a vida humana, sobretudo quando 
marcada pelo espectro do poder. Mostra-se ali toda a genialidade do bardo, que 
conseguiu, com seus dramas e personagens, transcender de muito as delimitações 
de seu momento histórico, sendo de visceral e assustadora atualidade. A análise 
do filme A vila provoca instigantes reflexões sobre o direito como elemento de 
controle social e institucionalizador de regras e sanções. Leva-nos por fim a repen-
sar o papel do medo nas ideologias jurídicas, tema por si só de grande atualidade 
em um tempo marcado pelo terrorismo e o difícil diálogo com o outro. Pelas len-
tes do Decameron de Pasolini, somos guiados a uma rica jornada de pensamentos 
sobre os limites e contradições da ética dos “homens civilizados”, bem como suas 
relações psicanalíticas com a sexualidade, os impulsos humanos e o medo da 
morte. Pelos limites inerentes a um prefácio, restrinjo-me a esta breve amostra, 
que pretende apenas apontar ao leitor a enorme riqueza e relevância contidas em 
todos e cada um de seus textos. 

A obra pode ser mesmo vista como um convite ao esforço (re)construtivo do 
Direito. Convite a fazer com que o direito moderno possa elastecer também os seus 
horizontes e suas possibilidades a partir do diálogo com a arte, e em particular com 
esta rica manifestação do espírito; convite aos juristas para que possam perceber e 
saber desvelar a riqueza das sendas e aberturas ainda inexploradas do universo jurí-
dico. A diversidade de suas narrativas, enfoques e temas apenas comprova a grande-
za e autenticidade de sua proposta. Tal como uma película de filme, constituem elas 
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a unidade na pluralidade e em permanente movimento, oferecendo-nos um trailer 
muito efusivo da riqueza existencial que pode e deve perpassar o Direito quando 
artística e verdadeiramente fundado no solo da vida. 

Lapinha da Serra, MG,  março de 2015 
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