
Aproximación cinematográfica ao
 dereito: descrición e resultados
 dunha experiencia docente cooperativa1

1  Artigo elaborado de modo cooperativo polo profesorado que participou na realización desta obra 

colectiva.
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Desde o ano 2005 na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña véñense desen-

volvendo iniciativas orientadas a aproveitar a potencialidade do cinema no ensino do 
dereito: organizáronse cine-forums sobre dereito e cine; creouse unha sección sobre 
esta materia na biblioteca do centro; e algúns profesores e profesoras comezaron a 
utilizar a proxección de películas como recurso didáctico complementario na súa do-

cencia. Estas inquedanzas pola innovación docente e mais polo coñecemento e estudo 
da proxección do dereito no cinema, concretáronse na constitución dun grupo de per-
soal docente e investigador que, consciente da interrelación que existe entre un plano e 
outro, decidiu crear unha materia de oferta libre sobre dereito e cinema.

A materia cuadrimestral Aproximación Cinematográfica ao Dereito, de catro créditos, 
impartiuse durante o curso académico 2007-2008. A súa finalidade foi introducir o 
alumnado de estudos non-xurídicos nos principios e conceptos básicos das diferentes 
ramas da ciencia xurídica a través do cine. A experiencia perseguía comprobar a poten-

cialidade da representación do dereito no cinema como ferramenta complementaria no 
ensino das diferentes disciplinas xurídicas. A materia pretendía servir, igualmente, para 
achegar o alumnado ao cine de calidade e contribuír, neste sentido, a unha formación 
plena e global do profesional xurista, do membro da comunidade universitaria, que vaia 
alén do propio coñecemento xurídico.

As persoas destinatarias desta materia foron, na súa meirande parte, alumnado de oferta 
libre, é dicir, sen coñecementos xurídicos. O seu perfil determinou a metodoloxía e o 
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nivel de esixencia, mais a súa formulación debería ser diferente se a materia se ofertar 
como optativa nun novo plano de estudos adaptado ás novas esixencias do Espazo 
Europeo de Educación Superior. Trátase dunha experiencia relativamente anovadora, 
xa que temos coñecemento de iniciativas similares noutras universidades españolas, 
como na de Oviedo, Burgos, Barcelona ou Valencia. De todos os xeitos é claro que se 
tratan de experiencias puntuais e que materias deste tipo non teñen un profundo arraigo 
en España. Os estudos de dereito e cine teñen maior presenza nas universidades anglo-

saxonas, onde, unha vez superado o escepticismo inicial, chegaron a ser un ámbito de 
docencia e investigación con entidade propia1.

Para atendermos aos obxectivos dunha materia como esta é fundamental facermos unha 
selección axeitada das películas, que permita amosarlle ao alumnado algúns dos prin-

cipios, conceptos e institucións básicas de cada unha das disciplinas xurídicas. Alén 
diso, é esencial implicarmos o persoal docente e investigador das distintas ramas do 
dereito, co fin de orientarmos de forma axeitada a sesión e as actividades dedicadas a 
cada unha das disciplinas. Tal é así que na materia impartida participou persoal docente 
de diferentes ramas do dereito: dereito constitucional, dereito civil, dereito eclesiástico, 
dereito mercantil, dereito procesual, dereito do traballo, dereito penal, dereito interna-

cional público, dereito administrativo, e historia do dereito.

A materia foi impartida por un total de 15 profesores e profesoras que, individualmente 
ou en parellas, organizaron e impartiron cada unha das sesións. Para planificar e darlle 
coherencia ao desenvolvemento do curso, considerouse oportuno encargarlle a coordi-
nación a un dos profesores para que servira de referencia tanto ao alumnado como ao 
profesorado. A figura do coordinador nunha materia deste tipo reduce as posibles faltas 
de coherencia e coordinación, facilita que a avaliación se realice de xeito coordinado e 
que a metodoloxía se ateña a unha serie de pautas comúns.

A metodoloxía empregada foi consensuada entre todo o profesorado que imparte a 
materia. Cada semana proxectouse unha película referida ás diferentes materias da Fa-

cultade de Dereito. A proxección da película ía precedida dun breve comentario do 
profesor ou profesora en que se daban certas claves para un visonamento do fime e 
centrado nas cuestións xurídico-políticas que nel se abordan. Esta exposición previa do 
profesorado resulta de grande importancia, pois é aquí onde se lle deixa claro ao alum-

nado que a película debe verse desde un prisma determinado, o xurídico. Non interesa 

1  Rivaya, Benjamín / De Cima, Pablo (2004): Derecho y cine, en 100 películas. Una guía básica: 
páxs. 100 e ss. (Valencia: Tirant lo Blanch).
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que o/a estudante se deteña noutros aspectos relevantes, senón que capte determinada 
problemática xurídica, que o persoal docente aclarará a grandes trazos para situar o 
tema. Tras a proxección tiña lugar na clase un debate máis en profundidade dirixido 
polo profesor cara ás cuestións xurídicas esenciais que se deducían da película e, fi-

nalmente, o profesor ou profesora realizaba un comentario conclusivo en que se facía 
referencia ás secuencias xuridicamente máis relevantes da película. 

Unha vez finalizada a sesión o alumnado tiña que realizar no prazo dunha semana unha 
actividade encargada polo profesor ou profesora responsable, quen, logo de recibir a 
actividade, lle comunicaba, tamén no prazo dunha semana, a súa avaliación. Ademais, 
xunto coa entrega das actividades corrixidas e avaliadas o profesor correspondente rea-

lizaba unha posta en común co alumnado para lle comentar os resultados dos seus 
traballos. A avaliación continua das actividades nos termos sinalados e mais o respecto 
polos prazos previstos foi positivo para o desenvolvemento da materia, na medida en 
que xogou como incentivo para o alumnado á hora de mellorar a realización dos seus 
traballos. Esta metodoloxía común pretendía darlle unidade a unha materia que foxe 
dos ríxidos esquemas marcados polas tradicionais materias dos planos de estudos da 
Facultade de Dereito. 

Coa finalidade de apoiar o desenvolvemento das sesión e facilitar a realización das 
actividades vinculadas, o profesorado da materia elaborou, antes do comezo da súa 
impartición, unha ficha explicativa da película e da actividade que ía ter que realizar o 
alumnado despois da sesión correspondente. Esta ficha respondía a un modelo común 
que se respectou na presente publicación. En primeiro lugar ofrécense os datos técnicos 
e artísticos –ano, país, dirección, produción, guión, música, elenco e duración– e mais 
a sinopse. En segundo lugar, a ficha inclúe un comentario do/a profesor/a. Nel transmí-
tenselle ao alumnado algunhas claves xurídicas necesarias para facer un visionamento 
axeitado da película e para realizar a actividade posterior cunhas orientacións básicas. 
En terceiro lugar, a ficha desenvolve o contido da actividade que vai realizar o alum-

nado tras a proxección da película. Como se poderá ver nesta publicación, a actividade 
foi planificada de modo diverso polo profesorado que integra esta iniciativa en aten-

ción aos obxectivos de aprendizaxe de cada sesión. Nuns casos pídeselle ao alumnado 
un comentario xurídico da película e das ideas que xurdiron na sesión de proxección, 
e noutros configúranse actividades máis guiadas en que o alumnado ten que lle dar 
resposta a unha serie de cuestións propostas polo profesor ou profesora. Para rematar, 
a ficha complétase cunha serie de lecturas e películas recomendadas, e coa indicación 
dalgúns sitios web con información de interese. É dicir, facilítaselle ao alumnado o 
material de apoio para o seguimento da sesión e o desenvolvemento da actividade que 
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lle foi encargada, que resulta de importancia tanto para a preparación da sesión como 
para a elaboración da actividade correspondente. 

Os medios técnicos son fundamentais para o axeitado desenvolvemento dunha materia 
deste tipo. Por unha banda, a aula e os medios básicos para a proxección das películas 
deben cumprir os requisitos mínimos de idoneidade. De feito, esta foi unha das cues-

tións sinaladas polo alumnado na avaliación final da materia. Por outra banda, puxemos 
en marcha unha plataforma en liña de apoio á docencia no marco da Facultade Virtual 
propia da Universidade da Coruña. Nela contíñanse cada unha das sesión, a guía do-

cente, que integra o cronograma de desenvolvemento da materia, e mais as avaliacións 
das actividades realizadas polo alumnado para cada unha das sesións. Esta plataforma 
permite, igualmente, transmitirlle información ao alumnado sobre aspectos de interese 
da materia e organizar foros de debate abertos a todo o alumnado.

A materia iniciada este ano foi sometida á avaliación do alumnado, non só a través dos 
sistemas de avaliación da calidade propios da Universidade da Coruña, senón tamén 
a través dunha consulta realizada na última sesión da materia. Os resultados obtidos 
foron de grande interese e permitiron identificar tanto os puntos fortes como os febles. 
Con relación ás cuestións que foron valoradas de xeito positivo, o alumnado manifes-

tou que a materia fora amena e interesante. Valorou a escolma de películas e temas. Al-
gúns alumnos sinalaron que o carácter complementario entre a sesión de proxección e a 
ficha facilitou a comprensión da materia. Salientaron tamén, de xeito case que unánime, 
os coñecementos xurídicos adquiridos e que a metodoloxía facilitou a súa compresión. 
Estes aspectos positivos amosan que o resultado se adapta aos obxectivos que nos mar-
caramos desde un inicio: facilitarlle ao alumnado doutras disciplinas uns coñecementos 
xurídicos básicos de xeito máis accesible. 

Non obstante, non todo foi valorado de xeito positivo. En primeiro lugar, moitos dos 
alumnos manifestaron que as actividades complementarias con preguntas concretas 
eran máis fáciles de realizar e facilitaban a comprensión da materia. Os comentarios de 
carácter xeral presentaron máis dificultades, xa que o alumnado non ten coñecementos 
xurídicos previos e se atopaba con dificultades para a súa realización e aproveitamento. 
As condicións da aula tamén foi un problema para algún deles. As sesións tiñan unha 
duración dunhas tres horas, polo cal a comodidade e a calidade do visionamento son 
factores fundamentais.

O profesorado da materia identificou algúns problemas metodolóxicos que cómpre 
mellorar. O debate tras a introdución do profesor e a proxección da película (algunha 
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quizais de demasiada metraxe) non obtivo os resultados agardados en moitos casos. A 
duración da sesión, a inmediatez da proxección da película, o cansazo do alumnado, a 
ausencia de coñecementos xurídicos, o feito de non coñecer o profesor ou profesora –en 
cada sesión intervén persoal docente distinto– e a non-lectura previa da ficha por parte 
do alumnado foron factores determinantes. Coa finalidade de tentarmos corrixir este 
situación, e a proposta do alumnado, modificouse levemente a estrutura das sesións. Os 
debates posteriores pasaron a realizarse dúas semanas despois antes da presentación da 
sesión correspondente, cando o alumnado xa fixeran a actividade complementaria e o 
profesorado xa realizara a avaliación correspondente. Porén, isto funcionou máis como 
unha posta en común dos resultados das actividades que como un debate real sobre 
as cuestións aparecidas na película. Algúns membros docentes salientaron o interese 
desta posta en común e sinalaron a necesidade de organizarmos, en vindeiros cursos, 
sesións de corrección co alumnado, que requiran un papel máis activo pola súa parte e 
nas cales teñan que expor individualmente ou en grupo os resultados do seu traballo. 
Coa vista posta no futuro desenvolvemento da materia, algúns profesores propuxeron, 
para evitarmos o problema da falta de participación na aula, diversas alternativas: que o 
alumnado faga unha lectura antes da sesión; que se lle encargue a un grupo de alumnos 
e de alumnas a presentación da película e preparación do debate posterior; ou que se 
reduza o número de sesións, de xeito que se poida afondar máis en cada unha delas.

A valoración do profesorado desta nova experiencia docente foi positiva. O cinema é 
un medio que potencia a comprensión e o interese con relación a materias que poden 
resultar áridas nun estudo meramente teórico. A súa utilización como recurso didáctico 
permite que o alumnado poida establecer vínculos entre os principios, conceptos e ins-

titucións explicadas, e os supostos de feito ficticios ou reais reflectidos nas películas, o 
cal mellora o entendemento e a fixación dos coñecementos xurídicos. Rivaya salienta, 
desde a súa experiencia, que “se trata dun xeito de ‘aprendizaxe experimental’ que axu-

da a pasar dos conceptos abstractos ás concretas realidades e posibilita experiencias de 
comprensión, potenciando a imaxinación xurídica”2. 

O cinema constitúe un instrumento válido para lle facer ver ao alumnado a complexi-
dade e interdisciplinariedade xurídica dos supostos que se producen na práctica, moi 
afastados da visión ás veces compartimentada que se lle ofrece desde os estudos xurí-
dicos tradicionais. Alén da nosa experiencia, Rivaya e De Cima salientan, neste mesmo 

2  Rivaya, Benjamín (2006): “Derecho y cine. Sobre las posibilidades del cine como instrumento 

para la didáctica jurídica”, en Presno Linera, M. Á. / Rivaya, B. (2006): Una introducción cine-
matográfica al Derecho: páxs. 22 e ss. (Valencia: Tirant lo Blanch).



O ensino do dereito a través do cinema: unha perspectiva interdisciplinar

16

sentido, que os estudos de cine e dereito contribúen a romper coa visión compartimen-

tada da realidade e a unha formación integral do profesional xurista3. 

O cinema é, en definitiva, unha ferramenta útil para o persoal docente aberto a empre-

gar novos instrumentos pedagóxicos, especialmente para aquel implicado en grupos 
departamentais de calidade e na implantación do sistema ECTS. Coidamos que o cine 
pode ser unha ferramenta complementaria que contribúa a mellorar a aprendizaxe do 
alumnado e, por tanto, a calidade do ensino4. De todos os xeitos, non podemos deixar 
de ter claro, como tamén ocorre cos medios técnicos de apoio á docencia, que se trata 
dun instrumento complementario. Se non entendemos isto, podemos caer no risco de 
convertermos o accesorio en principal e o esencial en anecdótico. A formación xurídica 
ten que seguir a ser unha formación básicamente literaria5.

Os materiais didácticos publicados neste libro recollen o traballo do profesorado que 
formou parte da materia de libre elección mencionada, así como doutros membros que 
se xuntaron a esta iniciativa. As fichas, non obstante, foron modificadas para lles dar 
un enfoque máis dirixido ao alumnado de estudos xurídicos, polo cal tivemos que rea-

lizar un esforzo de afondamento no seu contido. A revisión das fichas didácticas tentou 
introducir as propostas realizadas polo alumnado, coa finalidade de mellorarmos a me-

todoloxía utilizada e, nomeadamente, a configuración das actividades complementarias 
vinculadas a cada unha das sesións. Agardamos que o esforzo realizado poida ser de 
utilidade como un instrumento metodolóxico no ensino do dereito.

3  Derecho y cine, en 100 películas…., ob. cit., páx. 97. Os autores afirman que “(…) si se quiere 

una educación jurídica integral, holística, es razonable pedir al estudiante de Derecho que no se 

ciña sólo a tratados y leyes, y que aprenda hasta del ‘material no jurídico’” (ibídem).

4  Véxase neste sentido a Rivaya, Benjamín, “Derecho y cine...”, ob. cit., páxs. 22 e ss.

5  Coincidimos neste sentido coas apreciacións de Rivaya e De Cima (ídem, p. 99).


