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RESUMO

O escopo do artigo é abordar a relação entre o Direito e a Literatura, uma vez que ocorre um crescente interesse pelo tema. O agrupamento 
jurídico tomou ciência de que o estudo dessa afinidade possibilita ao operador do Direito novas ópticas de avaliação e probabilidades de 
contextualização e confluência que há entre elas, assim como as afinidades e os apartamentos entre essas duas áreas do conhecimento. Este 
trabalho é fruto da pesquisa que foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica de obras características do Direito e do campo da Literatura. 
Escolhemos o conto “Negrinha” (LOBATO, 2008, p.24), da obra de mesmo título, de Monteiro Lobato, publicado pela primeira vez em 1920, como 
parte de uma compilação homônima de contos. Hoje, próximo de completar cem anos, e passados noventa e sete desde a sua impressão, ele 
ainda aponta para os efeitos da escravidão e a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Neste artigo, propomos avaliar o aporte 
desse autor, por meio de seus personagens e do universo literário, na edificação de um imaginário jurídico brasileiro da geração contemporânea. 
Podemos notar que a literatura, por meio da linguagem, fala às pessoas sobre as possibilidades do Direito. Segundo a interdisciplinaridade do 
Direito e da Literatura, e com base nesta obra de Monteiro Lobato, concebemos a inovação e ampliação de conceitos jurídicos, ficando evidente o 
aparecimento de um novo arquétipo e método de ensinar e compreender o Direito, além de permitir, desta forma, que ele seja capaz de 
confabular com novas leituras do real. Embora a linguagem literária tenha matiz artístico, e a linguagem jurídica, um modelo científico, aquela 
expressa o que a sociedade pensa dessa. O Direito é um fato ou fenômeno social, deste modo, ele não existe senão na sociedade e não pode ser 
imaginado fora dela. Uma das características da realidade jurídica é, como se vê, a sua sociabilidade, qualidade de ser social. Logo, neste sentido, 
a afinidade da Literatura com o Direito tem sido uma das novas possibilidades aceitáveis para pensarmos e repensarmos o fenômeno jurídico.
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