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Introdução: O presente projeto de iniciação científica que encontra-se em andamento,
tem por finalidade a investigação da Ideia de justiça no Estado Democrático,
enfatizando a importância da interdisciplinaridade entre direito e literatura para
formação do jurista. Objetivo: O objetivo da pesquisa visa aproximar direito e
literatura,com o intuito de destacar as principais correntes e precursores do
movimento.
E a partir dessa premissa, extrair as percepções jurídicas possíveis sob a ótica
literária,com destaque a ideia de justiça no estado democrático. Metodologia: A
abordagem metodológica utilizada consistiu, na pesquisa desenvolvida a partir da
leitura de artigos jurídicos, dissertação de mestrado e produção literária.
Com destaque para os seguintes artigos lidos:O reflexo do direito na literatura de
François Ost,Direito e literatura de Arnaldo Morais Godoy, Panorama da pesquisa em
direito e literatura de Luis  Carlos de Olivo.
Dissertação de mestrado:Direito e literatura:a compreensão do direito como escritura a
partir da tragédia grega, de Cézar Vergara de Ameida Martins Costa.
E em última análise, com a leitura da obra: 1984 de George Orwell. Resultados: Os
resultados da pesquisa ainda são inconclusos, sendo possível fazer as seguintes
constatações:contribuição da literatura para construção do senso crítico do jurista,
tornando-o apto para discussões,como as relativas a ética,moral e justiça, que
transcendem o direito puramente dogmático.
A compreensão das estruturas de poder,direito e a concepção de justiça em outros
contextos históricos, tomando-se por base suas produções literárias.
A incompletude do positivismo jurídico, como único instrumento de ensino para
formação do jurista.
Em último ponto, a literatura possibilita ao jurista, que construa soluções, pelas quais
não chegaria, ao limitar-se ao direito positivo. Conclusão: No que tange aos resultados
da pesquisa,é possível fazer as seguintes constatações: a eficiência da literatura
enquanto método interdisciplinar de ensino jurídico.
Visto com clareza,as diversas inferências jurídicas a partir da obra 1984,a
manifestação de um estado ditatorial e opressor sob uma sociedade manipulada e
oprimida.
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