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1. RESUMO  

O presente trabalho volta-se ao debate da questão de gênero, especificamente 

sobre a condição da mulher na atual sociedade. Para tanto promove uma relação 

entre técnica, direito e arte, esta em sua forma cinematográfica e literária. Para a 

realização da análise foi selecionado o filme “Preciosa – Uma História de Esperança” 

(DANIELS, 2009) e poemas de Cecília Meireles e de Elisa Lucinda. A investigação 

proposta, ao tratar do tema indicado, a partir da relação entre direito e arte, analisa a 

situação da mulher versus sociedade ante o sistema de proteção de direitos 

humanos e elucida as violações que a mulher sofre todos os dias, mesmo que 

velada e subjetivamente. 

2. INTRODUÇÃO  

O objetivo da arte é de sensibilizar e inspirar todos aqueles que procuram enxergar o 

mundo por intermédio da subjetividade e dos sentimentos mais implícitos. Em 

contrapartida, o direito é comumente relacionado ao concreto, ao racionalismo, sem 

deixar espaço para o subjetivismo e emocionalismo, presentes na arte. Porém, 

esses dois aparentes opostos caminham em conjunto. Neste trabalho, a relação de 

direito e arte está presente na questão de gênero, analisada através de filmografia 

selecionada, poesia, contando também com textos e poemas de autores que 

clamam sobre a questão da mulher na história e na atual sociedade. 

A perspectiva da pesquisa é hermenêutica e elege o ato de interpretar, de atribuir 

sentido ao fenômeno jurídico. O senso comum e prática cotidiana associam o direito 

à técnica. No entanto, o processo histórico indica um caminho diferente. Direito, na 

antiguidade, era percebido como arte. Do mesmo modo apresentava-se a 

hermenêutica (hermeneuin), um saber fazer. A partir da modernidade, com a 

racionalização, o direito passa a ser limitado à técnica.  Com efeito, o exercício do 

direito faz uso de ferramentas para a utilização objetiva da lei.  Especialmente em 

razão dos desdobramentos dos modelos positivistas de racionalidade da 

modernidade, o direito passou a ser tratado como ciência objetiva que estabelece 

leis (texto latente) que precisam ser aplicadas pelo juiz (intérprete literal) para terem 

eficácia na sociedade e garantir decidibilidade aos conflitos. A arte pode ser vivida e 

compreendida associando técnica e criação. Esse modo de ser comunica-se 

integralmente, demonstra e transforma os seres, inclui sentimento e aproxima-se da 

realidade. Assim considerando, o trabalho discute o fenômeno jurídico e analisa, a 

partir da hermenêutica, as possibilidades do intérprete. 



3. OBJETIVOS  

Esta pesquisa pretende: 

i) Compreender as noções de hermenêutica como arte e como técnica e associá-las 

à atividade de juristas em face da questão de gênero; ii) Pesquisar a questão de 

gênero diante de convenções internacionais e diante dos direitos humanos; iii) 

Discutir, a partir das comparações propostas, através de obras cinematográficas e 

literárias a correlação entre direito e arte diante do aspecto do gênero, 

especificamente da situação da mulher na atual sociedade. 

4. METODOLOGIA  

Ao relacionar arte e técnica na interpretação do direito, a metodologia proposta por 

esta pesquisa é inicialmente de cunho filosófico e, estabelece como hipótese de 

superação o positivismo e a simples técnica da subsunção. Assim considerando, a 

partir dos métodos analíticos e fenomenológicos e segundo a hermenêutica, 

compreensiva de Gadamer, o trabalho discute os fundamentos da intepretação e 

aplicação do direito.  Para tanto promove uma análise conceitual e histórica do 

direito como arte e como técnica, associando esse processo ao modo de produção 

de jurisprudência (decisões judiciais). Para a realização do presente trabalho foi 

necessário a pesquisa frente às produções literárias e cinematográficas indicadas, 

que incluem “Retrato de Mulher Triste” “Retrato”, “Aviso da Lua me Menstrua” e 

“Preciosa – Uma História de Esperança”.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Com os movimentos feministas, o termo gênero passou a ter sentidos diferentes à 

cada momento que a onda do feminismo se acentuava. Segundo o dicionário 

Houaiss, desde o século XV, gênero tinha o significado de “um conjunto de 

propriedades comuns que caracterizam um dado grupo social ou classe de seres ou 

de objetos.” (Dicionário Houaiss). Ao passar do tempo gênero foi caracterizado como 

uma construção sociocultural ou uma dimensão da vida humana, variável de acordo 

com as épocas e lugares, as sociedades/culturas e no interior destas ou também 

modo como as sociedades e os grupos sociais interpretam e dão significados às 

diferenças entre os sexos e as relações que se estabelecem entre si, 

compreendendo representações, imagem práticas sociais e valores e também um 

conceito abrangente relacionado a vários outros elementos constitutivos das 

identidades, não se esquecendo, de um conceito que significa relações de poder. 

Este conceito é aquele que mais se encaixa neste projeto, o gênero que realiza a 



submissão da mulher, aquele que coloca o homem como se fosse o seu superior. E 

é à partir desse conceito, o do poder, que este trabalho se baseará, e na história de 

Preciosa, que passa a sua vida sob o poder da questão de gênero. Já dissera 

Nietzsche que : 

“(...) Deus criou a mulher. E então, de fato, se pôs fim ao tédio – mas também a algo 
mais! A mulher foi a segunda asneira de Deus- “em sua essência, a mulher é serpente, 
Eva.” – todo sacerdote sabe disso: “todo mal vem ao mundo através da mulher” – todo 
sacerdote sabe disso também...”1 

5.1 A Hermenêutica de Gadamer 

Para Gadamer, entender e compreender um texto é um modo de contribuir à cultura 

da humanidade e até mesmo à autocompreensão do próprio indivíduo.  A 

hermenêutica, como ofício do interpretar e que compreende algo mais do que em 

sua mera aparência ou superficialidade, é a “capacidade de um contato 

compreensivo com os homens”2. Esse contato é promovido a partir da fusão de 

horizontes, em uma intenção interpretativa. 

5.2 O direito e arte 

Juristas podem encarar o direito e a sua profissão como uma arte, não apenas como 

uma mera aplicação da norma expressa ao caso concreto. Do mesmo modo, o 

artista, admira as diferentes possibilidades que pode aplicar, reflete a respeito de 

todas as implicações que seu erro pode causar e acaba fazendo da sua profissão do 

seu dia-a-dia uma arte e uma técnica. Embora ele tenha que dar as suas razões, o 

faz de maneira fundamentada em tudo aquilo que inicialmente contemplou e refletiu, 

e, igualmente o artista, também precisa de um instrumento para manifestar a sua 

arte, um meio para concretizá-la, aqui podemos falar nas leis e no processo, por 

exemplo. O jurista é o intérprete da lei, aquele que dá vida ao texto morto, assim 

como o artista dá vida às suas tintas, telas, notas musicais ou quaisquer que sejam 

os instrumentos utilizados por ele para chegar ao ápice do seu trabalho, à arte.  

É preciso desmistificar o direito, deixar de associá-lo apenas a uma técnica e reduzi-

lo a uma lei. Direito é interpretação, é olhar o mundo e conseguir entender que se 

pode fazer a diferença. No mundo jurídico, uma mesma questão pode ser analisada 

sob diversos aspectos e, comumente, existem várias opiniões sobre um mesmo 

caso. Isso também acontece nas artes, ao passo que a sensação que a obra causa 

é diferente de pessoa para pessoa, da mesma forma com um filme, uma música, 
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cada pessoa sentirá e interpretará cada um deles de acordo com a sua bagagem 

histórica e suas crenças. 

Direito e arte são frutos de uma evolução histórica e social e ambos sempre 

estiveram intrinsecamente relacionados ao momento histórico, seja para pacificar ou 

demonstrar indignação com o sistema, seja para conter ou disseminar ideias e 

ideais. 

É possível pensar o direito com vistas à interdisciplinaridade, como uma forma de 

mudar a sociedade em que vivemos e transformá-lo em uma arte capaz de fazer 

com que outras pessoas se encantem e comecem a ver o direito como algo próximo 

ao cotidiano, algo que está presente até nas relações mais simples e corriqueiras 

como pegar um ônibus, comprar uma água no mercado da esquina, é de extrema 

necessidade diante desse mundo que consome e que se consome. 

“Toda a obra de um homem, seja em literatura, música, pintura, arquitetura ou em 
qualquer outra coisa, é sempre um auto-retrato; e quanto mais ele se tentar esconder, 
mais o seu caráter se revelará, contra a sua vontade.”3 

Relacionar direito e literatura sempre foi um grande desafio, tendo em vista que, a 

obra literária permite uma maior flexibilidade liberdade de interpretação em um 

contexto ficcional ou imaginário. 

Já a obra jurídica parte de um contexto baseado em uma realidade concreta, em que 

a interpretação do jurista deva ser estritamente e essencialmente baseada na 

política. 

“O direito, ao contrário da literatura, não é um empreendimento artístico. O Direito é um 
empreendimento político, cuja finalidade geral, se é que tem alguma, é coordenar o 
esforço social e individual, ou resolver disputas sociais e individuais, ou assegura a 
justiça entre os cidadãos e entre eles e seu governo, ou alguma combinação dessas 
alternativas.”4 

Entretanto, direito e literatura devem caminhar juntos, tendo em vista que, no 

primeiro a interpretação tende a ser mais rígida voltada para casos e situações 

específicas, sendo que a literatura humaniza, fazendo com que o jurista adote uma 

postura menos rígida e formal.  

5.3 Preciosa – Uma História de Esperança 

Claireece Preciosa James é uma adolescente de 16 anos que vive em Harlem, Nova 

York. Preciosa, como gosta de ser chamada, cresceu em um ambiente que não lhe 

proporcionou tudo aquilo que lhe é de direito. Não cresceu com o amor familiar. Não 

cresceu recebendo a educação e a atenção que lhe era devida. Preciosa recebeu 

                                                           
3 Samuel Butler 
4Capítulo 6: De que maneira o direito se assemelha à literatura do livro Uma questão de Príncipio 
(ob.c.) 



violência física, psicológica e moral. Preciosa concebeu filhos frutos de violência 

sexual vinda de seu pai, sendo que a primeira, nascida com Síndrome de Down, 

ganhou o nome de Mongo, carinhosamente devido ao seu estado de “mongolóide” 

(leia-se carinhosamente em seu teor irônico e repulsivo).  

Não bastando a violência sofrida em casa, Preciosa sofreu na escola também. 

Sofreu bullying e sofreu mais uma vez a falta de educação, sendo esquecida no 

fundo da sala com seus pensamentos e sonhos, até que, por ficar grávida pela 

segunda vez (e indagada com um “O que foi que você fez?” Tendo como resposta 

“Sexo” – como se não fosse óbvio qual é a maneira que as crianças são concebidas, 

e como se não fosse correta uma abordagem perguntando-lhe porque não se cuidou 

para não engravidar novamente, e então descobriria que o filho não era fruto de um 

ato de amor e sim de um ato de terror) é expulsa da escola e passa a freqüentar 

uma escola alternativa, onde Preciosa conhece Rain, uma professora que vai lhe 

proporcionar um relacionamento de respeito, amor e amizade, que irá ajudar a 

heroína de nossa história a tomar um novo rumo na vida.  

“Como se morre de velhice  
ou de acidente ou de doença,  
morro, Senhor, de indiferença.  
Da indiferença deste mundo  
onde o que se sente e se pensa  
não tem eco, na ausência imensa.  
Na ausência, areia movediça  
onde se escreve igual sentença  
para o que é vencido e o que vença.  
Salva-me, Senhor, do horizonte  
sem estímulo ou recompensa  
onde o amor equivale à ofensa.  
De boca amarga e de alma triste  
sinto a minha própria presença  
num céu de loucura suspensa.  
(Já não se morre de velhice  
nem de acidente nem de doença,  
mas, Senhor, só de indiferença.)” 5 

O filme retrata como é cruel a violência sofrida dentro do ambiente doméstico, mais 

sofrido ainda quando este é cometido por seus genitores. Em uma jogada 

fotográfica, o filme retrata as cenas de violências em ambientes escuros e banhados 

em tristeza e obscuridade. Enquanto, os sonhos de Preciosa, aqueles que ela 

imaginava durante as aulas da escola e aqueles que ela sempre imagina para fugir 

da sua triste realidade, é banhado em sorrisos e jogos de cores.  
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Não basta a violência sofrida, Preciosa tem que lidar com as dúvidas de como 

cuidará de seus dois filhos e como viverá sabendo que contraiu AIDS de seu próprio 

pai, que a abusou desde antes desta saber que ela um ser humano. 

Preciosa nos ensina que com força de vontade e crença, podemos nos fortalecer, 

porém, todas aquelas violências sofridas no passado não podem ser apagadas, pois 

estas sempre deixam marcas, sejam das mais superficiais e íntimas às mais 

profundas e dolorosas.  

Preciosa também mostra ao expectador como a rede de assistência é falha. A 

escola que lhe deveria proporcionar o ensino, não é eficaz (e fica longe disto). A 

assistência que Preciosa deveria receber, é manipulada pela sua mãe, para que 

esta recebe os benefícios e gaste com jogos e cigarros.  

Preciosa retrata o pré-conceito enraizado na cultura norte-americana, porém, um 

fato não só presente nesse país, mas também neste daqui, o que habitamos.  

Vestiu-se para um baile que não há.  
Sentou-se com suas últimas jóias.  
E olha para o lado, imóvel. 

Está vendo os salões que se acabaram,  
embala-se em valsas que não dançou,  
levemente sorri para um homem.  
O homem que não existiu. 

Se alguém lhe disser que sonha,  
levantará com desdém o arco das sobrancelhas,  
Pois jamais se viveu com tanta plenitude. 

Mas para falar de sua vida  
tem de abaixar as quase infantis pestanas,  
e esperar que se apaguem duas infinitas lágrimas6 

Associando a palavras de Cecília Meireles em seu poema “Retrato de Mulher Triste” 

à Preciosa, sua condição é também é muito bem retratada, principalmente no que se 

refere aos devaneios que ela tem ao longo do filme, dos quais ela se projeta em uma 

condição digna de uma menina amada e aplaudida por todos ao seu redor. Mas, ao 

voltar para sua realidade, assim como a mulher do poema de Cecília Meireles, para 

falar de sua vida e sua condição existencial Preciosa também têm que esperar que 

se apaguem duas infinitas lágrimas. 

 5.4 A Mulher e os Direitos Humanos 

Os Direitos Humanos, conjunto de direitos positivados na ordem externa, tem como 

escopo a proteção da dignidade da pessoa humana contra o arbítrio do poder 
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estatal. Esses direitos advém de uma longa evolução histórica e surgiram de forma 

positivada em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Seguindo o pensamento de Norberto Bobbio segundo o qual “a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem representa a manifestação da única prova através 

da qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e, 

portanto, reconhecido: e essa prova é o consenso geral acerca da sua validade”7. 

Sendo assim, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos supera-se o 

problema da fundamentação de tais direitos e a problemática é transferida para o 

âmbito da garantia desses direitos. 

O processo de universalização dos direitos da mulher tem início com o processo de 

internacionalização dos direitos humanos. Ao reconhecer que o indivíduo é titular de 

direitos pela sua humanidade, coloca-se homem e mulher em uma situação de 

igualdade. No entanto, a discriminação entre os sexos foi e ainda é latente, 

principalmente em sociedades altamente relativistas, em que o sistema cultural, 

político e social ainda vê a mulher como um ser inferior e por conta disso comete 

inúmeras e graves violações a direitos humanos de caráter universal. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos como um todo, reconhece e positiva a 

igualdade entre todos os seres humanos sem que haja qualquer tipo de distinção. 

No entanto, vale ressaltar o artigo II, que traz expressamente a igualdade entre 

homens e mulheres, caracterizando como violação aos direitos humanos qualquer 

forma de discriminação que se baseie no gênero da pessoa. 

Em 1984 foi ratificada pelo Brasil a Convenção sobre a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra a mulher (1979)8 que coloca como dever da 

comunidade internacional garantir a igualdade de gênero. É baseada na dupla 

obrigação de assegurar a igualdade e eliminar a discriminação. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso I, estabelece a igualdade 

entre homens e mulheres e, ao fazer isso, caracteriza como violação ao princípio da 

dignidade da pessoa humana qualquer forma de discriminação, que por ventura 

ocorra, que seja baseada no gênero. Ora, não se pode deixar de explicitar que a 

                                                           
7 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 17.a tiragem. Rio de Janeiro:Campus 

Editora, 1992. 

8 BRASIL. Decreto 4.377 de 13 de setembro de 2002. Promulga a Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. . Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, 13 set. 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm> Acesso em 13 jul 2014. 
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Constituição Federal atribui caráter de aplicação imediata a todos os direitos e 

garantias expressos no artigo ora em tela e, ainda, insere ao ordenamento jurídico 

nacional todas as convenções internacionais das quais o Brasil faça parte, por meio 

da cláusula aberta expressa no § 2º do artigo em comento.  

A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06)9 também é um importante passo na busca de 

igualdade entre os sexos, pois além de buscar efetivar a garantia dos direitos de 

igualdade já expressos na Constituição Federal e na Convenção sobre a eliminação 

de todas as formas de discriminação contra a mulher, também deixa de tratar os 

crimes de violência contra a mulher como de menor potencial ofensivo. A lei engloba 

não só a violência física e sexual, mas também a psicológica, patrimonial e moral. 

Apesar de todas essas garantias e da igualdade formal existente entre homens e 

mulheres propagada pela Constituição Federal e por inúmeros tratados 

internacionais, é evidente que na sociedade atual ainda há discriminação e muita 

desigualdade entre os gêneros. Mais que normas expressas, são necessárias 

mudanças sociais, políticas e culturais no âmbito nacional e internacional.  

6. RESULTADOS 

Por mais que pareça irreal, o direito (este relacionado aos juristas e suas doutrinas) 

está intrinsecamente ligado à questão da arte (esta, representada em todas as suas 

formas artísticas). Podemos ver uma obra de arte, como um quadro ou uma 

escultura, e por trás dela existirá uma história que remete às mais diversas relações 

jurídicas. Ouviremos uma música e esta contará a história de uma época, e muitas 

vezes, uma época que foi banhada por histórias de direitos e revoluções. Livros são 

lidos e a partir da hermenêutica avalia-se sob olhos de juristas. 

Por meio dos estudos realizados através de textos, poemas e filmes, nota-se que o 

direito da mulher ainda é pouco efetivo e muitas vezes .. Lugares em que o gênero 

torna-se questão de poder e elitização.  

Direitos violados e deveres ocultados mas registrados pelas formas mais diversas de 

arte e não apenas resguardadas como obras primas, mas também como objeto de 

estudos para diversas gerações e para diversos cientistas sejam eles das áreas 

sociais, exatas ou biológicas.  

                                                           
9  BRASIL. Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF, 8 ago. 2006. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Preciosa – Uma História de Esperança” conta a história de Clareece, uma garota de 

16 anos. Mas conta também a história de várias outras mulheres, um pouco de cada 

uma de nós.  

“E aí, quando quer agredir 
Chama de vaca e galinha. 
São duas dignas vizinhas do mundo daqui!  
O que você tem pra falar da vaca? 
O que você tem eu dou dizer e não se 
Queixe: 
VACA é sua mãe. De leite. 
Vaca e galinha... 
Ora, não ofende. Enaltece, elogia: 
Comparando rainha com rainha 
Óvulo, ovo e leite 
Pensando que está agredindo 
Que ta falando palavrão imundo. 
Tá, não, homem. 
Tá citando o príncipio do mundo!”10 

A arte é uma das matérias mais subjetivas, implícitas e que encantam. Possuem o 

talento de mexer nos sentimentos, enquanto o direito é a matéria concreta, que 

mexe com a razão. Os sentimentos e a razão andam intimamente de mãos dadas, 

da mesma maneira que a arte e o direito estão. Não há mais como negar que essas 

duas matérias se complementam.  No estudo realizado na questão de gênero, 

percebemos ainda mais o quanto esse ponto mexe com as pessoas, com os mais 

diversos sentimentos.  E não há como negar, que a arte e o direito tiveram e 

possuem grandes mulheres como seus representantes mais belos.  
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