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1. RESUMO 

 
A presente pesquisa visa refletir, a partir do diálogo entre Direito e Literatura, 

sobre a relação possível entre o conceito de “legislação simbólica“, desenvolvido por 

Marcelo Neves, e a metáfora literária narrada por Lima Barreto em seu conto “O 

Homem que sabia Javanês”, de 1911. Neste espectro, objetiva-se expor a 

responsabilidade do Poder Legislativo à frente do processo de construção do 

sistema jurídico. 

 

Palavras-Chave: Literatura. Legislação Simbólica. Processo Legislativo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea é dinâmica e está em constante transformação. 

Por certo que o vagar das mudanças de ontem sofreu forte impacto com o avanço 

da tecnologia e do comércio, culminando em significava mudança na esfera pública 

das relações sociais. A sociedade se individualizou, tornou-se utilitarista, 

consumistas, o que invariavelmente provocou interferências na subjetividade das 

pessoas. 

A acentuação da velocidade das relações e, consequentemente, da 

dificuldade subjetiva das pessoas de compreenderem os fenômenos do mundo da 

vida contemporâneo, impacta diretamente em suas capacidades de visualizar 

soluções, refletir a partir de diversas perspectivas, enfim, agir com temperança e 

boa-fé. Tal contexto é certamente bem delineado por Zygmunt Bauman, a partir de 

seu conceito de liquidez (2001, passim). 

Não por outra razão que esta instabilidade subjetiva ou social acaba por 

redundar em pressões da população para que o Estado encontre soluções para os 

problemas. Neste cenário, a criação ou atualização de textos normativos vem a ser, 

em geral, a chave de solução. O poder legislativo, nesse passo, vê-se diante da 

necessidade de acompanhar os anseios da coletividade.  

Entretanto, valendo-se deste panorama sociológico, o poder legislativo muitas 

vezes assume postura estratégica: aproveita-se do clamor público para promover-se 

como responsável único e suficiente para a solução do problema. 
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Exatamente neste norte é que enxergarmos potencial relação com a metáfora 

do “Homem que sabia Javanês”. Importa dizer: sem qualquer conhecimento das 

causas do problema, sem qualquer estudo cauteloso e responsável sobre o assunto, 

discursos retóricos permeados pelo fisiologismo políticos dão o tom oportunista para 

galgar prestígio, aparência de eficiência e aparência de responsabilidade com a 

coisa pública. 

 

3.  OBJETIVO 

 

Para compreender a relação que pretendemos fazer entre o conceito de 

“legislação simbólica” e a crítica social feita por Lima Barreto em seu conto “O 

homem que sabia Javanês”, a presente pesquisa partirá da exposição sobre o 

significado da expressão desenvolvida por Marcelo Neves. Neste intento, buscar-se-

á direcionar o leitor à análise acerca de quais são as características de uma 

legislação simbólica, como identificá-la na sociedade atual e induzi-lo a uma reflexão 

acerca da articulação com a metáfora literária.  

Com isso se demonstrar a sensível relação entre o personagem Castelo, de 

Lima Barreto, e a figura de legisladores que têm, por único objetivo, o beneficio 

próprio em detrimento dos interesses da coletividade. Ao se criar leis inúteis, 

“inutilizadas” ou “subutilizadas”, mas com tremendo apelo popular, a “falsa 

inteligência” denunciada por Lima Barreto se evidencia.  

  

4.  METODOLOGIA 

 

A pesquisa desenvolve-se a partir de referencial bibliográfico, porém 

adotando-se dois marcos teóricos, a saber, a obra “Constituição simbólica” (NEVES, 

2007) e o conto “O homem que sabia javanês e outros contos” (BARRETO, 1997). 

Valendo-se do método qualitativo, a presente pesquisa buscou realizar um trabalho 

analítico dos textos que sustentam a presente reflexão, fruto das discussões e 

debates promovidos no Grupo de Pesquisa “Direito e Literatura”, vinculado ao Curso 

de Direito das Faculdades Integradas de Jaú/SP. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO 
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O conceito de legislação simbólica parte da noção de que os aspectos 

legislativos estão encobertos por finalidades políticas. 

O parente é o normativo-jurídico, mas as finalidades reais da norma são 

primariamente políticas. Isso significa dizer que o Poder Legislativo, diante de 

determinada pauta social, e com o objetivo de fortalecer sua credibilidade social 

(aspecto institucional) e apropriar do recall eleitoral (aspecto individual) acaba por 

produzir legislações de natureza simbólica. Marcelo Neves descreve este fenômeno 

da seguinte maneira:  

 

[...] pode-se definir a legislação simbólica como produção de textos cuja 
referência manifesta à realidade é normativo-jurídica, mas que serve, 
primária e hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter não 
especificamente normativo-jurídico. (NEVES, 2007, p. 30) 

 

Consequência disso seria a produção de leis destinadas ao fracasso de sua 

função normativa. Logo, pergunta: o fracasso da função instrumental da lei é apenas 

um problema de ineficácia das normas jurídicas? A resposta, segundo Marcelo 

Neves é negativa. É que o problema também está na função simbólica, isto é, 

quando a função política se sobrepõe (hipertrofia) à função normativa, fazendo desta 

algo secundário.  

Quer-se dizer que algumas leis são criadas, conscientes os parlamentares 

de que nada se resolverá. Cria-se “álibi” para demonstrar que algo está sendo 

resolvido, quando, na prática, nada será mudado. 

Outras legislações vão de encontro ao interesse social, favorecendo apenas 

algumas classes, deixando-as em um verdadeiro pedestal, representando um 

verdadeiro contrassenso ao objetivo Estatal. Demais disso, outras soluções efetivas 

que poderiam resolver de fato o problema da coletividade são engavetadas e 

postergadas. 

Todas elas, em linhas gerais, seriam legislações “intencionalmente 

orientadas para funcionar simbolicamente” (NEVES, 2007, p. 31). Marcelo Neves 

descreve estas três espécies de legislação simbólica, categorizando-as como: a) 

legislação que serve tão somente confirmar valores sociais; b) legislação que serve 

para demonstrar a capacidade de ação do Estado (legislação álibi); c) legislação que 

serve para adiar soluções de conflitos sociais através de compromissos dilatórios. 

(NEVES, 2007, p. 30-45). Na primeira hipótese (confirmação de valores sociais),  
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[...] os grupos que se encontram envolvidos nos debates ou lutas pela 
prevalência de determinados valores veem a ‘vitória legislativa’ como uma 
forma de reconhecimento da ‘superioridade’ ou predominância social de sua 
concepção valorativa (NEVES, 2007, p. 34) 

 

Tomemos como exemplo atual a experiência determinados grupos pleitear 

uma legislação mais rigorosa em relação aos estrangeiros no que se refere aos 

imigrantes de países fronteiriços, tal como o dilema europeu ou, no Brasil, 

especificamente em relação aos venezuelanos e Roraima. 

Tal legislação apenas atenderia aos valores sociais de determinado grupo, 

sem, entretanto, qualquer eficácia do ponto de vista de resolução do problema 

social. Um exemplo mais pontual decorrer da cidade de Jaú/SP: a Lei Municipal nº 

4.152/2008, denominada de “Lei da Carambola”, aponta a necessidade de informar 

ao pacientes com insuficiência renal que estes não devem comer a fruta em 

questão. 

Entretanto, em momento algum houve real e efetiva fiscalização Municipal, 

servindo tão somente para confirmar valores sociais, ou seja, demonstrar ao cidadão 

que a prefeitura está se preocupando com a saúde dos indivíduos, no caso concreto, 

daqueles com insuficiência renal. Porém, na realidade, inexiste qualquer função 

normativa na norma supramencionada.  

Na segunda hipótese (legislação-álibi) a intenção do poder legislativo (ou 

governo) seria de demonstrar sua capacidade de se sensibilizar prontamente com 

problemas sociais, muito embora, pela lei, os reais problemas sociais não sejam 

realmente normalizados. 

Logo, estaríamos diante de uma forma de manipulação que imuniza o 

sistema político. Atualmente, tramita na câmara legislativa o projeto de lei 5452/16, 

denominado: “Estupro Coletivo”, ao qual, traz em seu bojo uma causa de aumento 

de pena aos casos em que o aludido crime é cometido em concurso de agentes. 

Contudo, o projeto busca tão somente dar uma resposta ao clamor popular, exarado 

na atualidade em razão do alto numero de estupros coletivos, ou seja, foi criada uma 

verdadeira legislação álibi a qual não resolverá em absolutamente nada a 

quantidade de crimes.   

Por fim, Marcelo Neves aponta as denominadas legislações como formula 

de compromisso dilatório. 
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Determinadas questões, por serem difíceis de serem solucionadas, não são 

compatíveis com soluções legislativas simples. Logo, com o objetivo de abrandar um 

conflito interno ou mesmo social entre categorias, cria-se lei com o objetivo de 

transferir a solução do problema para um futuro indeterminado. Normalmente, estas 

legislações possuem rótulo de progressistas, mas que de imediato nada beneficiam 

o interesse comum. O debate sobre o efetivo da reforma trabalhista e o aumento do 

desemprego e das desigualdades pós sua publicação pode ser um exemplo de 

enquadramento.1 

Feitas estas considerações, entendemos que tais conceitos formulados por 

Marcelo Neves se adequam perfeitamente ao conto de Lima Barreto, de 1911, 

chamado “O homem que sabia Javanês”. Tal conto ilustra a história de Castelo, um 

homem malandro que, para conseguir um emprego, finge saber javanês e ao final 

fica famoso por ser um dos únicos tradutores do idioma.  

 
Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias 
bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo do crônicon. Como ele ouvia 
aquelas bobagens! Ficava extático, como se estivesse a ouvir palavras de 
um anjo. E eu crescia aos seus olhos! Fez-me morar em sua casa, enchia-
me de presentes, aumentava-me o ordenado. Passava, enfim, uma vida 
regalada. (BARRETO, 1997, p. 3). 

 

Tal situação caracteriza, justamente, o germe da produção das normas de 

caráter simbólico, haja vista serem estas aspiradas a partir de ardis genuinamente 

políticos, com o único fim de ludibriar. 

Certo é que, no afã do debate legislativo, diversos legisladores se passam 

por pessoas informadas, preocupadas, inteligentes, quando na realidade não 

passam de “Castelo’s de areia”, na medida em que a lógica da aparência 

desmorona-se diante da inexistência de eficácia da norma criada. 

Neste diapasão, o conto “o homem que sabia javanês,” com dose de humor, 

serve para tecer crítica pontual à realidade de hoje, contra toda e qualquer pessoa 

que busca utilizar de um falsa intenção e conhecimento para ludibriar a coletividade. 

O conto ainda fornece, após mais de cem anos, outras faces da atualidade. 

 

6. RESULTADOS 

 

                                                 
1 Fonte: https://www.valor.com.br/brasil/5617411/reforma-trabalhista-aumentou-desigualdade-dizem-

pesquisadores?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Compartilhar 
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Este estudo permitiu um aprofundamento sobre as obras “O homem que 

sabia javanês” e “Constituição simbólica”, sendo que ambas convergem, em nossa 

leitura, para alertar sobre os perigos que sondam o processo de construção do 

sistema jurídico pelo processo legislativo. Alerta, também, para o aspecto individual: 

demonstram como o ser humano, dado ao egoísmo e a uma lógica meramente 

instrumental, calculada para produção de benefícios privados, é capaz de subverter 

a legitimidade, construindo normas aparentemente de cunho normativo (função 

secundária). 

 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise técnica 

acerca de um aspecto pouco explorado acerca do processo legiferante, a saber, a 

criação de legislações simbólicas, que em nada favorecem a sociedade. A obra de 

Marcelo Neves nos fornece elementos para refletir sobre a hipertrofia do elemento 

político-ideológico em detrimento da natureza jurídico-normativo. Por sua vez, a 

figura do personagem “Castelo” nos apresenta o ardil da “falsa inteligência”. Vale de 

sua expertise ou condição como argumento de autoridade.  

Tal situação se repete nos dias atuais tanto por aqueles que criam grandes 

discursos com palavras rebuscadas quanto por muitos profissionais que utilizam do 

“juridiquês” para ludibriar aqueles menos esclarecidos. Tais subterfúgios são 

inerentes às legislações simbólicas e a muitos políticos. 

Num pais com déficit em qualidade de educação e concretização de direitos 

sociais, o discurso de autoridade, o culto à ideia de inteligência aos “doutores” e aos 

“representantes do povo”, caracteriza-se como mecanismo engenhoso de fazer da 

superficialidade ao edificante. O fascínio pela elite cultural, social e política em nosso 

país – principal denúncia de Lima Barreto – blinda a crítica e a reflexão sobre 

aspectos verossímeis. 

As legislações simbólicas e os comportamentos dos políticos no agir do 

processo de confirmar valores sociais, demonstrar a capacidade de ação do Estado 

e de adiar soluções para conflitos sociais por compromissos dilatórios, são exemplos 

de nossa herança politica não republicana.  
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Dada a importância do assunto, torna-se necessário continuar o 

desenvolvimento desse estudo sobre mecanismos formativos, objetivando dar a 

sociedade brasileira o conhecimento de seus direitos e deveres. 

Por fim, para que realmente ocorram tais atos, o Brasil deverá investir 

primariamente na educação, implantando nas escolas o ensino dos direitos e 

deveres de cada indivíduo, ensinando as crianças da próxima geração desde cedo a 

não aceitarem tudo que lhes é proposto.  
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