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RESUMO: A intersecção do Direito com outros campos do saber, a exemplo da 
literatura, corrobora com a premissa de que ele não pode ser concebido e 
interpretado como um sistema fechado de regras e normas, devendo ser 
ressignificado, dentro de um novo paradigma. Atendendo a complexidade da pós 
modernidade, o movimento Law and Literature suscita a discussão, e a análise 
de obras que trazem temas que permeiam o imaginário social, através do 
descaso, do preconceito e da falta de políticas públicas como uma forma de 
denúncia, na efetivação dos direitos humanos. Clássicas narrativas da literatura 
ocidental, como a de “Capitães da Areia”, evidenciam o quanto o caráter ficcional 
possibilita a representação da realidade. A fluência de linguagem expressada na 
obra de Jorge Amado que ora retrata a situação dos meninos de rua na década 
de 30, expõe o dilema ético, moral e social, de uma época em que começa a 
ecoar a problemática do abandono e de outros males que ocasionam este estado 
de vulnerabilidade. O autor expõe uma sociedade de classes, a diversidade 
religiosa, a “ausência” do Estado, e o descaso com problemas políticos e sociais, 
remetendo a elementos que ecoam hodiernamente, uma vez que dados de 
pesquisas recentes da Fundação Abrinq (2018), demonstram que no Brasil 40% 
de pessoas em estado de pobreza são meninos e meninas com até 14 anos de 
idade, e no censo divulgado em 2011, pela Secretaria Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, cerca de mais de 20 mil crianças e adolescentes 
vivem em situação de rua em 75 cidades brasileiras. Dados que demonstram a 
relevância de pesquisas desta natureza, suscitando a problemática através de 
questionamentos como: o que mudou depois da Constituição Federal de 1988, 
e do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990? Conflitos que precisam ser 
enfrentados pelo Direito do século XXI, uma vez que os dados demonstram o 
crescimento de meninos e meninas em estado de vulnerabilidade social. Assim, 
neste projeto, analisar-se-á, através do método dedutivo, se utilizando de 
pesquisa bibliográfica e documental, a fim de discorrer sobre a historicidade e a 
atemporalidade do tema, e como a realidade brasileira se aproxima aos 
componentes diegéticos de uma obra com mais de oitenta anos como “Capitães 
da Areia”, uma temática atual, e muito mais do que isso, uma obra que ecoa nos 
problemas mais diversos que a sociedade ainda não conseguiu extinguir. Fatos 
que desencadeiam novos paradigmas e uma nova forma de entender e de 
interpretar o direito através da verossimilhança, destarte a literatura favorecer e 
estimular a humanização da experiência jurisdicional, demonstrando assim, uma 
atemporalidade e uma interdisciplinaridade na própria aplicação do Direito. 
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