Teatro no Direito – um relato de memórias1
Theatre in Right – report of memories

Eliene Rodrigues de Oliveira2
Jaqueline Aparecida Fernandes Sousa3

Resumo: O presente trabalho visa socializar reflexões a respeito de nossa própria vivência no
minicurso "Teatro no Direito - uma experiência de leitura dramatizada a partir de autos
processuais" junto ao “I Seminário de Pesquisa em Fundamentos do Direito da Universidade
Federal de Uberlândia”, em dezembro de 2012. Tal prática teve por objeto provocar
possibilidades de conexão entre o Direito e o Teatro para se pensar em outras ferramentas
pedagógicas para a formação jurídica, especialmente aquelas relacionadas ao saber sensível.
Assim, a proposta é tentar relatar fragmentos de memória por meio de alguns depoimentos e
oferecer algumas reflexões (à luz de Larrosa e Foucault) acerca dos desafios, estranhamentos
e descobertas que são enfrentados por aqueles que se proponham a desenvolver tais
experiências e a lidar com a interdisciplinaridade entre as duas áreas em questão.
Palavras-chave: Relato de experiência. Teatro no Direito. Educação sensível.

Abstract: The following article aims to socialize reflections about our own experience on
“Teatro no Direito – uma experiência de leitura dramatizada a partir de autos processuais”
mini course with the “I Seminário de Pesquisa em Fudamentos do Direito da Universidade
Federal de Uberlândia”, in 2012 december. Such a practice had the goal causing connection
possibilities between law and theater to think of other pedagogical tools for legal training,
especially those related to sensitive knowledge. Accordingly, the proposal is to attempt
recounting fragments of memory per through some testimonials and offer some thoughts (à
luz de Larrosa e Foucault) about the challenges, estrangements and discoveries that are faced
by those who intend to develop such experiences and deal with interdisciplinarity between the
two areas in question.
Keywords: Experience report. Theatre in Right. Sensitive education.

1. Introdução
O que nos separa dos animais é que os pensamentos que
moram na nossa cabeça desandaram a proliferar,
multiplicaram-se, cresceram. O que teve vantagens
indiscutíveis porque foi graças aos pensamentos que
moram na cabeça que o mundo se construiu. A filosofia, a
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ciência, a tecnologia... Cresceram tanto que chegaram a
entupir a sabedoria do corpo. O conhecimento vai
crescendo, sedimentando, camada sobre camada, e chega
um momento em que nos esquecemos da sabedoria sem
palavras que mora no corpo. (Rubem Alves)

O presente trabalho constitui um relato de experiências do minicurso Teatro no Direito uma experiência de leitura dramatizada a partir de autos processuais oferecido pelo I
Seminário de Pesquisa em Fundamentos do Direito da Universidade Federal de Uberlândia
junto a Faculdade de Direito da referida Instituição, em dezembro de 2012.
A proposta surgiu em paralelo com a elaboração da dissertação O Caso dos Irmãos
Naves: processamentos artísticos a partir de um erro jurídico, orientada pelo professor dr.
Luiz Humberto Martins Arantes junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes da
Universidade Federal de Uberlândia, com o intuito de oportunizar aos alunos uma vivência
teatral de leitura dramatizada de trechos de documentos jurídicos, fortalecer a aproximação
entre o Direito e o Teatro e fomentar reflexões sobre a contribuição de vivências teatrais para
a formação jurídica (e humana).
Um dos vieses da pesquisa prática sobre a interseção entre as duas áreas consiste em
conferir a contribuição do teatro para a formação jurídica, que estimamos ser uma importante
ferramenta pedagógica. Experimentos desta ordem, de modo esparso, acontecem em diversas
instituições de ensino jurídico, não só em formato de cursos de extensão, mas principalmente,
como grupos de estudos no âmbito de cursos de pós-graduação, a exemplo de: a) o projeto de
pesquisa Direito e Música iniciado em 2001 na Escola de Direito da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG); b) o curso de mestrado em Teorias Jurídicas Contemporâneas da
Fundação Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que oferece,
na linha de pesquisa Sociedade, Direitos Humanos e Arte, as disciplinas Direito e Cinema e
Direito e Arte e abarca o Grupo de Estudos Direito e Cinema (início 2005); c) o Grupo de
Pesquisa em Direito e Literatura – intitulado LITERATO – que iniciou em 2006 junto à
Universidade Federal de Santa Catarina (USFC); d) o projeto Direito e Literatura junto à
linha de pesquisa Direito & Literatura da UNISINOS; e) o Grupo de Pesquisas em Direitos
Culturais da UNIFOR; f) a linha de pesquisa Direito e Literatura ofertada pelo curso de Pósgraduação em Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Uberlândia (UFU)
no segundo semestre de 2012.
No que se refere a graduações, destaca-se a Escola de Direito da Faculdade Armando
Álvares Penteado (FAAP) de São Paulo que apresenta, desde 2004, na sua grade curricular, as
disciplinas “Teatro – Arte e Expressão I”, “Teatro – Arte e Expressão II” e “Criatividade”, em
caráter obrigatório.
Outro importante trabalho que teve início em meados de 2000, é o Projeto Teatro na
Justiça, idealizado por Sílvia Monte, no âmbito da Escola de Magistratura do Rio de JaneiroRJ. De leituras dramatizadas de textos teatrais com temática jurídica interpretadas, na sua
maior parte, por atores-magistrados o projeto se desdobrou na criação do Centro Cultural
EMERJ, com variadas vertentes sobre direito, arte e cultura.
Assim, a ideia de comunicar ao II Encontro Internacional de Direitos Culturais da
UNIFOR esse relato de experiência, é agregar aos escritos já existentes, mais uma vivência de
pedagogias teatrais, na tentativa de que isso possa ajudar a mapear iniciativas que vêm
ocorrendo nas últimas décadas no ensino jurídico brasileiro.
O presente trabalho, para além de um relato pretende constituir uma síntese inicial de
algumas reflexões a respeito dessa experiência de pesquisa que, do âmbito particular tem
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ganhado outras parcerias, o que enriquece e incentiva a continuidade da jornada. Trata-se,
portanto, de um exercício de revisitar as lembranças na oportunidade de revisar os próprios
olhares e as mudanças desses olhares.

2. De onde surgiu a ideia da leitura dramatizada?
Em seu texto Experiência e Paixão, Jorge Larrosa nos ensina que “experiência é o que
nos passa, ou que nos acontece, ou o que nos toca.” (LARROSA, 2004, p. 154) e ao nos
passar, nos forma e nos transforma. O autor, para tratar da paixão no sentido de
responsabilidade em relação com o outro e como experiência de amor, trabalha com o
conceito de “sujeito da experiência”. Para ele, o sujeito da experiência é uma superfície da
sensibilidade na qual aquilo que passa afeta de algum modo, produz afetos, inscreve marcas,
deixa vestígios e efeitos.
Existem as experiências que são dadas pelo simples fato de ‘assistir algo’. Essas
tornam-se um modo de fazer que desperta para novas criações. O que vemos, lemos, ouvimos
e assistimos nos inspira. Um pouquinho de tudo aquilo que nos toca fica latente em nós e, em
algum momento e circunstância, vem à tona.
Na condição de “sujeitos da experiência” - no sentido larrosiano-, tomar conhecimento
do trabalho de vanguarda da Escola de Direito da Faculdade Armando Álvares Penteado
(FAAP) de São Paulo e da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro (EMERJ) em parceria
com o Projeto Teatro na Justiça da junto4, foi uma experiência transformadora, uma
experiência a ser espelhada, uma chave para seguir caminho, uma mola propulsora para tentar
colocar em prática, uma pesquisa teórica já iniciada.
Assim, foi inspirado nesses dois trabalhos (ou foi pela ‘imitação’ desses dois trabalhos)
que surgiram, tal qual mestre e aprendiz, as ideias da Oficina Teatrando no Direito junto ao
Curso de Direito do Centro Universitário de Patos de Minas-MG (2010) e o minicurso a
Teatro no Direito - uma experiência de leitura dramatizada a partir de autos processuais
junto à Faculdade de Direito “Professor Jacy de Assis” da Universidade Federal de
Uberlândia.
Surgiram as ideias, mas precisava de outros sujeitos para a troca de experiências,
precisava de um lugar que a recebesse e estivesse disposto a ser um outro “sujeito de
experiência”, vez que sabemos, as Escolas de Direito ainda são muito conservadores e ainda
são poucas a que se propõem a trabalhar com uma pedagogia teatral.
No primeiro caso, Teatrando no Direito, a proposta foi apresentada para os professores
Leonardo Caixeta dos Santos e Abelardo Medeiros Mota (naquela época diretor e
coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito do UNIPAM,
respectivamente). Eles não só aprovaram a ideia, como colaboraram para um melhor arranjo
do projeto, observando as especificidades daquela Escola, naquele contexto. Ambos
apresentaram algumas dificuldades dos alunos durante o percurso acadêmico e a mais
recorrente, era a timidez durante as audiências, apresentação de trabalhos em sala de aula e,
principalmente, no momento da defesa de trabalho de conclusão de curso. A partir de tudo
isso, o professor-diretor Leonardo Caixeta anunciou o trabalho dentro das salas de aula. Ele
foi de ‘sala em sala’ apresentar a ideia e incentivá-los para participarem.
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No segundo caso, Teatro no Direito - uma experiência de leitura dramatizada a partir de
autos processuais, a proposta foi avaliada pela comissão organizadora do I Seminário de
Pesquisa em Fundamentos do Direito da Universidade Federal de Uberlândia e, minutos
antes de iniciar as atividades teatrais, o professor dr. Alexandre Garrido da Silva percorria os
corredores incentivando os alunos a participarem5, a exemplo da aluna Jaqueline Sousa que
apresentara, naquele momento, uma comunicação sobre O Caso dos Irmãos Naves.
De certo modo, os referidos professores representaram o que Larrosa chama de
“território de passagem”, “lugar de chegada”, “espaço do acontecer”. Simbólica a
receptividade e a atitude de Leonardo Caixeta e Alexandre Garrido da Sival: ambos
demonstraram aos alunos que já estava experimentando aquela ideia, sinalizando a sua
materialização. Estavam expondo e se expondo como sujeitos daquela experiência.
Ensina Larrosa (2004, p. 161) que “o sujeito da experiência é um sujeito ex-posto”. Para
o autor, o importante não é a nossa maneira de pôr-nos, ou opor-nos, ou impormos, tampouco
propor-nos, mas a exposição, “nossa maneira de ex-por-nos, com tudo o que isso tem de
vulnerabilidade e de risco.” (LARROSA, 2004, p. 161). Para ele, o sujeito que não se expõe é
incapaz de ter experimentado algo, muito embora tenha agido com imposição, oposição, ou
proposição. O que vale é a exposição, é a capacidade de se assumir como sujeito de algo. Nos
dizeres de Larrosa (2004, p. 161) “é incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a
quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada lhe toca, nada lhe chega, nada
lhe afeta.”
E assim, experimentando, expondo as ideias e agregando ‘coro’ a essa voz, iniciou a
primeira experiência do Teatrando no Direito cujo relato de experiência foi socializado para a
comunidade jurídica da Universidade Federal de Uberlândia, no ensejo do aludido evento, ao
mesmo tempo em que o seu desdobramento também aconteceu: o minicurso Teatro no
Direito - uma experiência de leitura dramatizada a partir de autos processuais.

3. Uma vivência, vários olhares, um depoimento.
A ideia inicial era trabalhar em três módulos perfazendo uma carga horária de vinte
horas/aula para que os alunos pudessem trabalhar com diversos materiais sobre o assunto
(recortes de jornais da época; peças processuais; documentos; fotografias) e, a partir das suas
escolhas, apresentassem ao público um exercício de criação artística (ainda que em processo
de construção). Pelo tempo exíguo - três horas/aula disponíveis num só encontro – o material
disponibilizado para os alunos foi o texto teatral Memórias de Alamy (inacabado e de autoria
da ministrante da oficina), com o intuito de os alunos discutirem, criarem um final para o
drama.
No entanto, os alunos se envolveram, produziram, discutiram, somaram e atravessaram
o desconhecido. Apresentaram um exercício em construção que revelou o que Larrosa (2010,
p. 163) denomina de “reflexão do sujeito sobre si mesmo como sujeito agente, valendo-se de
uma teoria das condições da possibilidade da ação, mas com base numa lógica da paixão.”
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Os lidadores jurídicos6, quer consciente ou inconscientemente, buscam na preparação
do próprio corpo e voz a sua ferramenta de trabalho. E essa consciência quando despertada,
propicia não menos que autoconhecimento, aspecto fundamental para qualquer saber-fazer.
As vozes dos participantes sinalizam apontam as dificuldades, os novos despertares
demonstrando que a riqueza da experiência como crescimento:
Fiquei surpresa, no inicio timída, mas com os exercícios corporais, vocal e de
sentido, percebi que todos são iguais, então, nos tornamos mais próximos, e não nós
falamos muito, parecia que nos conhecimos (sic) a muito tempo. Foi ótimo aprende
(sic) a me portar em alguns momentos e fiquei mais relaxada. (Anônimo. Enviado
por email em 22/12/2012).

As reflexões larrosianas sintonizam com o texto A Educação (do) Sensível e o
Mundo Contemporâneo, escrito por João Francisco Duarte Júnior (2010), para quem estamos
vivendo numa crise de conhecimento onde impera uma educação intelectual em detrimento do
saber concreto. Nos seus dizeres, o “mundo moderno (historicamente estabelecido a partir do
século XV) primou pela valorização do conhecimento intelectivo, abstrato e científico, em
detrimento do saber sensível, estésico, particular e individualizado.” (DUARTE JÚNIOR,
2010, p.25)
Segundo Duarte Júnior (2010), estamos descuidando do nosso corpo e ignorando o
desenvolvimento dos sentidos básicos (audição, visão, olfato, paladar, tato). A racionalização
arquitetônica e o agitado ritmo da vida tem afastado as conversas informais e gerado diálogos
profissionais distantes, impessoais, muitas vezes eletrônicos. E as pessoas não tem dedicado
tempo para ouvir, falar e trocar sensibilidades. Nos seus dizeres, “o intelecto avantajado
enfarta o coração apequenado” (DUARTE JÚNIOR, 2010, p.26)
Esta passagem nos convida ao depoimento da aluna Jaqueline Sousa (2013) sobre a
recordação dos sentidos:

D-E-S-C-O-N-S-T-R-U-Ç-Ã-O! Tirem os sapatos, relaxem os braços, movimente o
corpo, deixe-o fluir naturalmente. Assim iniciou uma das mais nobres experiências
que tive no curso de Direito. Experiência, palavra misteriosa, muito utilizada no
mundo moderno, pouco compreendida. É para Larrosa “o que nos passa, ou o que
nos acontece, ou o que nos toca”. É o nosso mundo. Tantas coisas e experiências
raras. Encontro o melhor sentido para traduzir a oficina: transformação! No início,
estávamos apreensivos, sérios, tímidos. O curso de Direito nos deixa de certa forma,
moldados, enrijecidos, o que será discutido mais adiante. O primeiro contato com as
artes permitiu um conhecimento profundo do outro, uma forte ligação com os
envolvidos, sensibilidade humana. Não esperava num primeiro momento ficar
descalça, me despir de todos aqueles padrões que em mim estavam incrustrados.
“Arte e Direito, será que combina?”. Esta indagação não foi apenas minha, mas
certamente ocorreu com os demais colegas. Inocentemente, mal sabia eu que o
Teatro, tal qual o Direito, tem poder transformador. “[...] Cada qual a sua forma, lida
com o conflito humano, comunica-se com a sociedade e tenta o aperfeiçoamento
para sua transformação.” Aos poucos o corpo foi se libertando de moldes e um novo
espaço para aprendizado foi aberto. A comunicação com o outro, a colocação da voz
ocorreu sem necessidade de nenhum curso de oratória, bastou apenas a nossa
espontaneidade. Aliás, espontaneidade essa que me parece cada vez mais rechaçada
pelo Direito. O que se ensina, na maioria destes cursos intensivos de oratória é como
portar-se durante determinada explanação. O dinamismo, a comunicação
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descontraída, a essência do “eu” parece não ser bem vinda, vez que a imagem deve
estar sempre impecável, dentro dos padrões. A leitura dramatizada trazida no
minicurso foi fundamental, pois, possibilitou que nos colocássemos no lugar, ora do
réu, ora do advogado, ora dos familiares das vítimas, ora das impotentes autoridades.
Essa inversão de papéis possibilitou grande sensibilização, vez que nos colocamos
no lugar daqueles que cotidianamente, não pensamos duas vezes antes de proferir os
mais perversos julgamentos. Observei então, a possibilidade que o Teatro nos
oferece de trabalhar a tolerância, do colocar-se no lugar do outro como ponto de
partida para futuras conclusões. Na literatura, em 1962 Clarice Lispector percebera
que esta poderia ser um instrumento de indignação, de humanização. Em seu conto,
Crônica sobre a morte de Mineirinho, escreveu: “Mas há alguma coisa que, se me
faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me
deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o
sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo
minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no
décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina — porque
eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro.” Em sua exposição, ao retratar o
assassinato de um foragido do manicômio judicial por 13 tiros de metralhadora
disferidos pela polícia, Clarice coloca-se no lugar do outro e faz uso da literatura
para expor indignação e promover a sensibilidade. Retornando à oficina, o Caso
escolhido para o trabalho, também teve grande influência nos resultados. Por se
tratar do tido maior erro judiciário brasileiro, o caso traz em seu bojo certa
peculiaridade. Impossível ficarmos alheios diante dos fatos, das torturas, dos
excessos cometidos. Em contrapartida, só foi possível essa sensação porque
vivenciamos, fomos “tocados”, tivemos experiência. (SOUSA, 2013)

O impacto causado por alguma experiência; as emoções criativas; os afetos e
sensibilidades escondidos e a memória como potencial criativo, tudo isso se revela nesse
depoimento e nos remete, mais uma vez, aos ensinamentos de Duarte Júnior (2010, p.31),
para quem “A educação precisa ser suficientemente sensível para perceber os apelos que
partem daqueles a ela submetidos, mais precisamente de seu corpo, com suas expressões de
alegria e desejo, de dor e tristeza, de prazer e desconforto.”

4. Os Corpos Dóceis de Foucault e a proposta de Desconstrução pelo
Teatro.
Há, na academia, um grande distanciamento do ideal de ensino, onde professor e aluno
estariam próximos, de forma a facilitar o diálogo. Nota-se, em determinados casos, que o
professor não apenas deixa de ensinar de forma didática o conteúdo, mas se expressa como se
estivesse falando ao público, proferindo palestra. Existe um egocentrismo que por vezes se
confunde com arrogância. Muito se ensina sobre instrumentalidades, formalidades,
procedimentos e individualismo. Nada se sabe sobre a realidade social enfrentada pela
maioria dos brasileiros. Em meio a tal problema, surge como resultado alunos “formados”
sem captar o essencial no curso que seria talvez, a capacidade de aproximar, de entender e
comunicar com outro para a resolução do conflito. Não há a pretensão de transformar o
espaço em que se vive, inspirar mentes novas a fazer o melhor em prol do outro, mas
transformar-se a si mesmo, tornando-se um “profissional de sucesso”, especialista em
coisificar pessoas.
Nesse contexto, no século XVIII, Foucault já alertava para a inovação política de
dominação: A disciplina do corpo, anatomia do poder. Não se tratava de uma dominação
repentina, mas de uma pluralidade de segmentos que disseminavam essa dominação,
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refletidos nos colégios, fábricas, hospitais, manicômios. Por tal poder não ter um locus
definitivo, estando em todos os lugares, convencionou denominar microfísica do poder.
A disciplina dos corpos exige um espaço específico, resguardado e cercado como, por
exemplo, o internato. Em seguida, deve-se respeitar o princípio de que cada um tem o seu
espaço demarcando a sua cama, o seu banheiro, o seu local de refeição, evitando a criação de
grupos, a comunicação. Os locais de uso comum, como o banho de sol são bem arquitetados
de forma a manter o controle e vigia sobre os internos.
No que diz respeito ao movimento, há o cerceamento da liberdade do corpo, vez que há
o condicionamento ao tempo e cada gesto deve ser articulado em direções, sentidos e
quantidades previamente ordenados. Destaque para a exigência de se fazer cada vez mais
exercícios ordenados, em menos tempo. A submissão do corpo ao tempo é uma forma
eficiente de domínio. Trata-se de subtrair do instante mais forças úteis. Contra a estagnação,
surgem os chamados níveis com a finalidade de dar continuidade à dominação ainda que o
indivíduo já se encontre em estágio avançado. O poder disciplinar tem, então, como objetivo
fabricar indivíduos obedientes.
A disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua e constante
dos indivíduos. Não basta olhá-los às vezes ou ver se o que fizeram é conforme a
regra. É preciso vigiá-los durante todo o tempo da atividade de submetê-los a uma
perpétua pirâmide de olhares. É assim que no exército aparecem sistemas de graus
que vão, sem interrupção, do general chefe até o ínfimo soldado, como também os
sistemas de inspeção, revistas, paradas, desfiles, etc., que permitem que cada
indivíduo seja observado permanentemente (FOUCAULT, 2010, p. 106).

5. Em que se assemelha o método de ensino do Direito e os corpos dóceis de
Foucault?
A educação do sensível, já ensinou Duarte Júnior (2010, p.30), “configura um vasto
território do qual, sem dúvida, a arte-educação deve fazer parte, como uma de suas
componentes.” No que se refere à experiência do Teatro no Direito, o depoimento abaixo da
aluna Jaqueline Sousa dispensa comentários e abre espaços para profundas reflexões:
De fato, é possível estabelecer um paralelo no que tange à formalidade pregada,
repreensão ao aluno não vestido “adequadamente”, estágio supervisionado que nada
mais é do que a vigia para que o aluno não cometa erros. Além disso, a escassez de
mesas redondas, círculos de convivência, dentre inúmeras deficiências reforçam o
adestramento dos corpos de forma singular, que futuramente vão se reproduzindo
em larga escala e se espalhando pelo corpo social.
Nesse contexto, a importância das artes, especialmente o Teatro, se revela na medida
em que desorganiza tais modelos, formas e desperta no ser o que há de mais belo e
íntimo. A proposta da oficina Teatro no Direito, em que se trabalhava em grupo,
permitia o toque nas mãos do outro, o olhar, o trabalho em equipe, além da
certificação de que cada um tem uma potencialidade a ser despertada, desenvolvida.
Perceba que enquanto a disciplina dos corpos dóceis receia a aproximação das
pessoas, o Teatro favorece o encontro. Enquanto a disciplina quer o corpo
engessado, enfileirado, o Teatro requer a liberdade do corpo, o movimento, o despir
de valores apregoados, os pés descalços, a simplicidade da vida. Por se tratar da
forma mais sensata de ver o mundo, de amenizar as turbulências, o Teatro parece ser
o produto final de uma junção de métodos de como melhorar a proximidade entre
ensino e aprendizagem, envolvendo sensibilização, tornando “operadores” em
humanos.
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A Oficina representou para mim um divisor de águas, um emaranhado de questões
reflexivas, nunca conclusivas porque não pretende esgotar nenhuma matéria, apenas
nos faz pensar, nos faz ser melhores. Torno a me banhar no rio Heraclidiano, sem
ser a mesma. De fato, houve experiência, não pela quantidade de informações
adquiridas, mas pela absorção e vivência delas. (SOUSA, 2013)

6. Reflexões finais
Para além do conhecimento racional é importante o permitir-se ‘experimentar’ os
sentidos. E o próprio corpo do lidador jurídico, muitas vezes fica esquecido, adormecido nas
vestes ‘formais’ e não se desperta para o fato de que é o corpo é o próprio instrumento de
trabalho. A partir da vivência, do encontro com vários outros sujeitos que o lidador jurídico
contribui para a escrita de uma história jurídica. O Direito, assim como o Teatro, são artes da
comunicação. São fazeres que interpretam as várias mudanças da sociedade. Tanto o Direito,
quanto o Teatro, escrevem histórias da humanidade e as interpretam, tanto por meio da
escrita, quanto por meio da voz.
Para muitos, o ensino do teatro nas escolas de Direito não passa de um ideal, pois a
realidade jurídica ainda não oferece um ‘território’ para a passagem dessa experiência. No
entanto, há iniciativas fora das instituições demonstrando que o abismo entre o povo e a
realidade jurídica pode (e deve) ser encurtado por meio de atividades artísticas, a exemplo do
projeto Direito no Cárcere, idealizado pela pesquisadora Carmela Grüne7, que não só dá voz
a uma parcela de indivíduos que estão presos, como num âmbito macro, aponta que o Poder
Judiciário precisa ‘soltar a gravata’8 e encarar de frente as mazelas do país. E para a tomada
dessa atitude de desfazer o nó da gravata, de um formalismo exacerbado, talvez seja
interessante pensarmos, à luz de Foucault, como estão sendo FORMAdos os corpos jurídicos?
É possível fazer um paralelo das práticas pedagógicas nas escolas de Direito do Brasil com os
corpos dóceis de Foucault?
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