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RESUMO 

 

 

Propõe-se repensar opções metodológicas eficazes para o ensino do Direito, em virtude das 

constantes modificações no ordenamento jurídico, devendo, em razão disso, estar o ensino 

sintonizado com os aspectos que lhe são impostas pelos novos tempos, demandando novas 

atitudes pelos aplicadores do Direito. Para tanto, faz-se necessário obter certa compreensão de 

como se deram as primeiras manifestações do ensino jurídico, de modo que a 

contextualização histórica contribuirá para assimilar bases conceituais e perceber que o 

modelo jurídico tradicional, preso a um dogmatismo excessivo, perpetua-se, ainda hoje, na 

realidade acadêmica. Proclama-se a mudança do ensino jurídico no sentido de fazê-lo 

acompanhar os constantes remodelamentos sociais, tendo em vista que eles refletem nos 

papéis exercidos pelos profissionais que militam com a Ciência Jurídica, devendo, assim, 

estar em constante evolução, de modo a não insistir numa reprodução estéril de conhecimento 

e acrítica, que não prepara o aluno para o mundo. Parte-se da premissa do Direito como 

Ciência Social e, com isso, o Direito deve ser entendido sempre no seu aspecto dinâmico e 

dialógico e, sobretudo, na sua interação constante com a realidade. Sugere-se uma 

aproximação entre empirismo e ensino jurídico, uma vez que, ao apoiar suas conclusões por 

meio da observação ou experimentação, a pesquisa empírica pode ser importante meio para 

uma formação jurídica mais próxima da realidade. Neste contexto, procurar-se-á analisar a 

relação entre ensino jurídico e transformação social. Com efeito, a pesquisa formula a 

seguinte pergunta de partida: como a pesquisa empírica poderá contribuir para o 

aperfeiçoamento do ensino jurídico e em que medida ela favorece na superação do modelo 

tradicional de ensino do Direito? Observou-se que a legislação brasileira estabelece o 

desenvolvimento de outras competências e habilidades nos graduados em Direito, no atual 

contexto constitucional, o que demonstra ser a legislação adepta ao ensino alinhado às 

transformações sociais, no entanto, a demanda científica no Direito é eminentemente 

bibliográfica, o que parece ser um paradoxo. A metodologia de pesquisa adotada constou, 

prioritariamente, de revisão bibliográfica e de análise de legislação. Concluiu-se haver uma 

consonância da literatura e relativamente à legislação, quanto à necessidade de um modelo de 

ensino ativo, que leve mais em consideração a dimensão prática do Direito. Percebeu-se, 

entretanto, que são necessários amplo esforço institucional e maior investimento para o uso de 

tais métodos de ensino, de modo apropriado em âmbito nacional mais abrangente.  

 

Palavras-chave: Ensino Jurídico. Pesquisa. Empirismo.  
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ABSTRACT 

 

 

It is proposed to rethink effective methodological alternatives for the teaching of Law, 

due to the constant changes in the legal system, and, due to this, education must be 

attuned to the aspects that are imposed by the new times, demanding new attitudes by the 

applicators of Law . In order to do so, it is necessary to obtain a certain understanding of 

how the first manifestations of legal education were given, so that historical 

contextualization will contribute to assimilate conceptual bases and realize that the 

traditional legal model, bound to excessive dogmatism, in academic reality. Provision is 

made for the change of legal education in order to accompany the constant social 

changes, since they reflect in the roles of professionals who militate with legal science, 

and must therefore be constantly evolving, in order to not to insist on a sterile 

reproduction of knowledge and uncritical, which does not prepare the student for the 

world. It starts from the premise of Law as Social Science and, with this; Law must 

always be understood in its dynamic and dialogical aspect and, above all, in its constant 

interaction with reality. We suggest an approximation between empiricism and legal 

education, since, by supporting its conclusions through observation or experimentation, 

empirical research may be an important means for a legal formation closer to reality. In 

this context, we will try to analyze the relationship between legal education and social 

transformation, in fact, research asks the following question: how empirical research can 

contribute to the improvement of law teaching and to what extent do they contribute to 

overcoming the traditional model of legal education? It was observed that Brazilian 

legislation establishes the development of other skills and abilities in law graduates, in 

the current constitutional context, which demonstrates that legislation is adept to teaching 

aligned with social transformations, however, the scientific demand in law is eminently 

bibliographical, which seems to be a paradox. The research methodology adopted 

consisted, as a priority, of bibliographic review and analysis of legislation. It was 

concluded that there is a consonance in the literature and in relation to the legislation, 

regarding the need for an active teaching model, which takes more into account the 

practical dimension of Law. It has been realized, however, that there is a need for broad 

institutional effort and increased investment in the use of such teaching methods, 

appropriately at a more comprehensive national level. 

 

Key words: Legal Education. Search. Empiricism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil existem 1.191.755 advogados, segundo o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, situando o País entre aqueles com maior densidade de causídicos em 

relação à sua densidade demográfica. Há um profissional do ramo a cada 209 habitantes. Nos 

Estados Unidos, a proporção é um advogado para cada 246 pessoas, e no Reino Unido, um a 

cada 354 (BRASIL. OAB, 2019). 

O Direito é o curso com maior número de estudantes no Brasil. O último censo 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em 

2017, constatou que são 879.234 alunos matriculados, o que representa cerca de 11% do total 

de universitários brasileiros, sendo o curso com maior número de alunos, ultrapassando o de 

Administração, que até 2013 ocupava o 1º lugar no ranque (BRASIL. INEP, 2016). São 1,2 

mil cursos de Direito, fazendo que haja mais da especialidade no Brasil do que China, Estados 

Unidos e todas as nações da Europa somadas (BRIER, 2018). 

Referidos números suscitam atenção maior voltada para a qualidade do ensino, de 

maneira a alinhar a quantidade de instituições no mercado à qualidade do ensino que estas 

instituições oferecem aos alunos. Além disso, o quantitativo de alunos que se formam no 

Direito é muito maior do que o mercado de trabalho consegue absorver, o que exigirá dele 

uma preparação mais qualificada, necessitando de meios que contribuam para a formação do 

jurista. Há indícios de que a qualidade do ensino jurídico não tenha acompanhado o 

crescimento em termos quantitativos. 

Esta realidade pode se tornar ainda mais desafiadora para o jurista, quando se observam 

os perfis dos estudantes de Direito atuais, porquanto, ao passo que há algumas décadas os 

alunos se dedicavam integralmente aos estudos do Direito, hoje eles têm de conciliá-los com 

diversas outras atividades, de sorte que a aula meramente expositiva não se mostra mais 

atraente e, tampouco desenvolve capacidade de gerar o conhecimento crítico do estudante. 

Exige-se um bacharel em Direito com habilidades e competências para lidar com toda a gama 

de desafios postos em sociedade.  

Em adição, os juristas brasileiros correm o risco de se tornarem meros reprodutores da 

jurisprudência, de maneira que a doutrina vai se afastando do papel de criação do Direito e 

aproximando-se da sistematização dos julgamentos e das teorias, por meio da cultura 

manualesca de ensino. Registre-se o fato de que, geralmente, os juristas brasileiros são, além 

de professores, profissionais atuantes- advogados, procuradores, juízes, promotores etc. - e as 
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obras produzidas são editadas por interesses econômicos, em formato de “esquemas”, 

“macetes” e “resumos”, o que é bem recorrente. 

Os alunos sentem-se mais atraídos a estudar pelos manuais, na medida em que a 

produção de uma doutrina crítica e influente na contemporaneidade torna-se rara, de maneira 

que, na vida universitária dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, os alunos, em 

sua maioria, ignoram tudo ou quase tudo acerca dos instrumentos por meio dos quais se 

expressa e se desenvolve o conhecimento científico.  

Isso reflete na produção científica no Direito que, apesar de ter evoluído bastante, ainda 

está em relativo atraso, se comparada com a de outros países ou com outras áreas. A 

utilização da metodologia empírica do Direito pode se tornar uma excelente aliada para o 

ensino jurídico e a produção científica na área, haja vista que ela, ao se utilizar de dados 

sociais para constatação empírica, contribuirá para que tenham ressalto as pesquisas de 

conteúdo eminentemente bibliográfico.  

O contexto atual ora pontuado destaca alguns indícios de problemas do ensino jurídico 

brasileiro, que se contrapõe ao mandamento constitucional de aprimorá-lo para o bom 

exercício das funções essenciais à Justiça e a consequente promoção da pacificação social. 

Pretende-se com a investigação ora realizada, proporcionar meios de se fomentar uma 

formação jurídica de qualidade, alinhada às transformações sociais, a fim de assegurar o 

cumprimento dos objetivos da República brasileira, por meio da melhor preparação dos 

futuros profissionais da Justiça, especialmente em competências que lhes assegurem 

aperfeiçoar seus conhecimentos em sintonia com a realidade que experimentam. 

A metodologia adotada recorre à revisão bibliográfica relativa ao tema e à análise da 

legislação educacional, com enfoque principal no tempo posterior à Constituição de 1988. O 

intuito inicial, entretanto, repousaria na realização de uma pesquisa empírica alinhada à 

bibliográfica, contudo se encontrou imensa dificuldade em viabilizar tal empreitada, 

evidenciando que a elaboração de uma perspectiva empírica no Direito está muito aquém do 

necessário para o desenvolvimento de competências justificadas como essenciais aos juristas 

brasileiros. 

Com efeito, o estudo recorre ao método dedutivo e hipotético, propondo aprimorar 

ideias, formular hipóteses para futuras indagações e propiciar explicações, tanto em matéria 

de relações jurídico-privadas, de ensino do Direito, como também em assuntos de promoção 

dos direitos difusos e coletivos. Como se vê, o objeto da pesquisa se enquadra na Área de 

Concentração Relações Privadas, Sociedade e Desenvolvimento, sob a Linha de Pesquisa 
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“Relações privadas, direitos humanos e desenvolvimento”, e do projeto estruturante 

“Relações privadas e promoção dos direitos difusos e coletivos”, do Curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro, de Fortaleza 

– Ceará. 

Assim sendo, esse empreendimento universitário stricto sensu visa a responder à 

pergunta geral: como a pesquisa empírica poderá contribuir para o aperfeiçoamento do ensino 

jurídico e em que medida ela favorece na superação do modelo tradicional de ensino do 

Direito? A resposta a esse problema geral pressupõe o enfrentamento a outras indagações 

específicas, quais sejam: 1) em que medida a permanência do ensino jurídico tradicional 

torna-se obstáculo para a superação de uma suposta crise no ensino do Direito? 2) Como o 

fomento à produção científica, desde os primeiros períodos acadêmicos, possibilita ao futuro 

bacharel obter a percepção crítica do Direito além das fontes tradicionais? 3) Existem 

ferramentas metodológicas que possam fornecer meios de aproximação do ensino do Direito 

com a realidade? 

Desse modo, o objetivo geral da pesquisa consiste em: investigar o empirismo como 

suporte para o ensino jurídico, desenvolvendo entendimento sobre a pesquisa no Direito de 

maneira a possibilitar opções metodológicas para a superação do modelo tradicional de 

ensino. Os objetivos específicos da pesquisa são: a) discorrer sobre o surgimento e evolução 

do Direito no Brasil, de sorte a observar sua repercussão na configuração do ensino jurídico 

contemporâneo; b) analisar a pesquisa no Direito como alternativa para a superação do 

modelo tradicional de ensino; e c) pesquisar sobre o empirismo como ferramenta 

metodológica para o estudo do Direito, de maneira a possibilitar uma variação da pesquisa 

eminentemente bibliográfica na área e assim alinhar o ensino jurídico às transformações 

sociais. 

Assim sendo, o estudo ora relatado será dividido em cinco capítulos, inclusos os de 

introdução e conclusão. No segundo módulo deste escrito, aborda-se a evolução histórica do 

ensino jurídico brasileiro, buscando observar que a maneira como o Direito foi introduzido no 

País contribuiu para a aplicação de um ensino calcado num formalismo jurídico reproduzido 

até hoje e que as diretrizes de ensino caminharam no sentido de incentivar a superação desse 

modelo na melhor preparação do estudante de Direito para lidar com toda a complexidade da 

realidade de que participa.   

No terceiro capítulo, procura-se demonstrar a necessidade de um efetivo diálogo entre a 

sociedade e o mundo do Direito, sendo para isso necessário haver uma permanente conexão  
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do estudante com a pesquisa, de modo a identificar um estudo do Direito que ultrapasse o 

dogmatismo, possibilitando as interconexões com as outras áreas do saber, uma vez que o 

sistema jurídico é alimentado por outros sistemas, cuja influência é reflexiva, em uma 

perspectiva transdisciplinar e transversal.  

Na quarta seção, examina-se como se deu a percepção da pesquisa empírica para o 

estudo do Direito, explorando suas principais características, de maneira a demonstrar como 

essa metodologia pode ser importante alternativa para a compreensão do modo de aprender, 

ensinar e pesquisar nessa área. Partiu-se de uma análise da relevância da dimensão prática do 

saber jurídico, para justificar a necessidade de desenvolver habilidades e competências nos 

estudantes que a eles permitam alinhar o conteúdo obtido à realidade, de modo que sobressair 

da pesquisa eminentemente bibliográfica é uma importante contribuição da busca empírica na 

formação do jurista para a sua plena atuação.  
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2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO BRASILEIRO E SUA REPERCUSSÃO 

NO ENSINO JURÍDICO CONTEMPORÂNEO 

 

O capítulo inicial da matéria propriamente dita deste trabalho expõe breve historicidade 

do ensino jurídico no Brasil, pois se defende aqui o argumento de que a compreensão desse 

panorama histórico contribuirá para assimilar bases conceituais que, se não forem embasadas 

no tempo vivido, ressoarão, por vezes, sem fundamento. O primeiro fragmento do capítulo 

aborda como se produzia um jurista desde a época do Brasil-Colônia, como se deram os 

primeiros cursos de Direito, observando-se como e em que medida essa evolução reflete no 

modo de ensino jurídico até hoje. 

O segundo tópico do capítulo se inicia no contexto acadêmico dos cursos de Direito 

após a Constituição de 1988, discutindo a realidade da democratização do ensino à expansão 

do número de instituições de ensino superior na área. São reportados aspectos como: os 

influxos do aumento de cursos na área, os reflexos dos resultados do exame de Ordem na 

comunidade acadêmica, a quantidade de bacharéis e advogados postos no mercado de 

trabalho. Analisa-se de que maneira esses aspectos suscitam que o ensino jurídico passa por 

uma possível crise, debatendo em que medida as bases das Diretrizes Curriculares do Curso 

de Direito buscam superar os desafios de se produzir um jurista no Brasil contemporâneo.  

No terceiro segmento procede-se a uma análise crítica sobre as características do ensino 

jurídico tradicional, fortemente atuantes no ensino jurídico contemporâneo. Defende-se aqui a 

permanência do entendimento do Direito excessivamente formalista, o qual se articula com 

uma prática pedagógica marcada pela percepção dogmática, pela busca do domínio 

enciclopédico e pela objeção em haver um diálogo efetivo do Direito com as demais áreas do 

conhecimento, aspectos que também contribuem para suscitar a ideia de que o ensino jurídico 

passa por uma possível crise.  

 

2.1 Síntese da evolução histórica do ensino jurídico brasileiro 

 

A contextualização histórica do ensino jurídico brasileiro feita nesta parte da dissertação 

decorre, não somente, por uma via estritamente pedagógica, mas também sob um enfoque 

social, político e constitucional, de maneira a proporcionar o alinhamento do ensino jurídico 

com os ideários do Estado Democrático de Direito. Com efeito, compreender o panorama 

histórico do ensino do Direito no Brasil permite assimilar bases conceituais que, se não forem 
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assinaladas no tempo vivido, ressoarão, por vezes, sem fundamento. Com isso seria factível se 

problematizar o tipo de Direito que foi transposto e incorporado com a colonização e indagar 

a natureza do moderno Direito liberal burguês, a especificidade ideológica de suas instituições 

(pública e privada) e o núcleo caracterizador da historicidade de seu pensamento 

(WOLKMER, 2010). 

Para um melhor entendimento sobre a evolução histórica do ensino jurídico no Brasil, 

impõe-se dividi-lo em três fases, a primeira das quais se reporta ao desenvolvimento do 

ensino jurídico atrelado ao Liberalismo do Brasil-Império. No segundo momento, examina-se 

o ensino do Direito em meio ao contexto histórico da República Nova, findando-se na era dos 

governos autoritários. Por último, na terceira fase, demonstra-se a repercussão da 

promulgação democrática da Constituição Federal de 1988, que ocasionou o advento da 

Portaria 1.886/94 do MEC, para assim analisar como e em que medida o último período 

citado contribuiu para o ensino jurídico ante a crescente tendência neoliberal adotada pelos 

governos dos anos de 1990 e início do século XXI. 

Desde o ano de 1500 até à Independência, em 1822, o estudo do Direito era exercitado 

por pessoas da nobreza, graduados nas escolas europeias. Grande parte dos juristas brasileiros 

da época formava-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (COUTINHO, 

2005). No Brasil-Colônia não existia ensino jurídico propriamente dito, e os bacharéis que 

estudavam em outros países apreendiam a legislação daquelas nações. 

O modelo jurídico preponderante nos primeiros dois séculos de colonização foi marcado 

pelos princípios e diretrizes de um Direito alienígena, no qual, consoante noticia Wolkmer 

(2010), era assentado na segregação e discricionariedade com relação à própria população 

nativa, denotando as intenções e o comprometimento da estrutura elitista de poder. 

Percebia-se que o Direito brasileiro era uma adaptação feita pela Metrópole portuguesa, 

por meio das cartas entregues aos donatários das Capitanias Hereditárias, baseadas no Direito 

lusitano. Desse modo, o Direito aplicado no Brasil-Colônia funcionava como um instrumento 

de dominação, utilizado pela Coroa portuguesa, que pretendia perpetuar o monopólio do 

comércio, quando a Colônia (explorada) deveria enviar produtos artesanais, matéria-prima e 

riquezas e a Metrópole era a única fornecedora de produtos acabados. 

Naquela época, as pessoas que cursavam ensino superior eram de famílias nobres da 

Colônia e o estudo jurídico era marcado por preparar o estudante para o exercício de sua 

profissão e o ingresso no serviço real. Criava-se no âmbito acadêmico um senso de lealdade e 

obediência ao monarca. Durante o período colonial brasileiro, era exatamente esse o objetivo 
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das faculdades de Direito: imprimir um caráter de dominação, formalista, absolutamente 

dogmático e tecnicista, com profissionais que jamais questionariam o poder do Estado 

(BASTOS 2000). 

Relata Wolkmer (2010) que os reais interesses da Coroa portuguesa com o “Novo 

Mundo” não permitiam que o Brasil fosse visto como verdadeira nação, mas sim como 

empresa temporária, uma aventura em que o enriquecimento rápido, o triunfo e o sucesso 

eram os objetivos principais. 

Cumpre destacar o fato de que o direito dos povos nativos da Colônia e daqueles 

implantados por meio do regime escravocrata não participou da formação do atual 

ordenamento jurídico brasileiro, e eles foram desprezados por serem considerados 

provenientes de uma cultura inferior, pois, diferentemente do mundo eurocêntrico, as outras 

civilizações baseavam-se numa óptica mística e/ou religiosa para estabelecer sua noção de 

Direito. Não existia, pois, uma regulamentação jurídica propriamente dita. Era mais uma 

espécie de dominação patriarcal, baseando-se muito na espiritualidade, de cunho sagrado 

(BASTOS, 2000). 

A criação e a formação dos cursos jurídicos no Brasil estão significativamente atreladas 

às exigências de consolidação do Estado Imperial e refletem as contradições e as expectativas 

das elites brasileiras que ansiavam pela independência do País. Em meio às contradições entre 

a elite imperial conservadora contrária à emancipação e a elite nacional civil, adepta dos 

movimentos liberais e constitucionais que sucederam a Revolução Americana e à Revolução 

Francesa, o nascente Estado Brasileiro buscou nos cursos jurídicos a solução possível para a 

formação de quadros políticos e administrativos que viabilizassem a independência nacional 

(BASTOS, 2000). 

Com a Proclamação da Independência brasileira, em 1822, implantou-se gradativamente 

no País uma ideologia calcada no liberalismo, concomitantemente a inúmeras outras 

modificações sociais, o que contribuiu para o surgimento de alguns movimentos, que 

demandavam o aprimoramento do ensino superior. Assim, por meio da Constituição de 1824, 

houve, pela primeira vez, a previsão normativa para a implementação das universidades1. 

Então, em 1827, foram criadas as primeiras “Academias de Direito” do Brasil, época em 

que o próprio Direito era cultuado como “Letras Jurídicas”. Somente em 1854, passaram a ser 

                                                           
1
O inciso XXXIII do art. 179 da Carta de 1824 dispunha, expressamente: “Art. 179. A inviolabilidade dos 

Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. XXXIII. Collegios, e 

Universidades, onde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes”.  
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denominadas “Faculdades de Direito”. Foram elas: A Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco ou Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e a atual Faculdade de 

Direito do Recife ou Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pernambuco (OLIVO, 

2000). 

Apesar da existência das duas escolas de Direito inaugurais, percebia-se certa 

deficiência de técnicas de aprendizagem, de metodologia e de estudar o Direito em si mesmo. 

Isso porque o ensino jurídico no Império caracterizava-se pela centralização e pobreza de 

recursos. A Faculdade de Direito era um centro de formação geral ainda sob o costume 

coimbrão. O desejo de adequação do ensino jurídico à realidade brasileira já se manifestava, 

enquanto se reproduzia uma formação jurídica desvinculada da realidade social, tornando-se 

sintomático a intenção constante de reformas (VENÂNCIO FILHO, 1978-9).  

Evidencie-se, por ser relevante, que respectivas faculdades, desde seu início e nas 

décadas posteriores, objetivavam diretamente a formação de profissionais que exerciam uma 

atividade determinada. As disciplinas estudadas interessavam imediatamente ao exercício 

daquela profissão e procuravam formar trabalhadores competentes em uma área ou 

especialidade. Os professores eram profissionais de renome, com sucesso em suas atividades 

laborativas. Exigia-se do candidato a professor de ensino superior o bacharelado e o exercício 

competente da profissão (MASETTO, 2003). 

Ao se analisar a estrutura curricular daquele período, visualiza-se uma inspiração de 

cunho fortemente liberal, ao se analisar a Carta-lei de 1827 (que instituiu as duas faculdades 

retrocitadas) prevendo que os dois últimos anos do curso seriam dedicados ao estudo do 

Direito Civil e Direito Comercial e Economia Política e Prática Processual, no quinto ano. Os 

estudos na época eram impulsionados por um ideal normativo-positivista. 

O caráter elitista e político do ensino jurídico do Brasil-Colônia teve continuidade 

também na República, de maneira que a criação dos cursos jurídicos no Brasil foi uma opção 

política e tinha funções básicas: a) sistematizar a ideologia político-jurídica do liberalismo, 

com a finalidade de promover a integração ideológica do Estado nacional projetado pelas 

elites; e b) a formação da burocracia encarregada de operacionalizar esta ideologia, para a 

gestão do Estado nacional (RODRIGUES, 1998). 

As transformações econômicas e sociais, decorrentes da expansão da cafeicultura e do 

crescimento industrial dos anos subsequentes marcaram o Brasil-República e fizeram com que 

as duas faculdades citadas há pouco fossem insuficientes para suprir a demanda por 
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profissionais do Direito, possibilitando, assim, a criação de outras faculdades de Direito, 

dando início em 1891 à Faculdade de Direito na Bahia.  

Iniciava-se, já ali, o primeiro esboço do que mais tarde desencadearia no período de 

“reforma do ensino livre” em que os alunos não precisavam frequentar as aulas, bastando 

somente obter as aprovações nos exames. A expansão do ensino se realizava sob a óptica 

liberal, baseada no prisma de que o próprio mercado teria o condão de regular as faculdades 

(RODRIGUES, 1998). 

Os acadêmicos daquela época, consoante os relatos de Wolkmer (2010), direcionavam-

se para a ocupação de cargos políticos do governo, ligados à burocracia e ao tecnicismo. Esse 

problema, de muita técnica e pouca reflexão crítica, reflete-se no ensino jurídico até a 

atualidade. O sucesso do bacharelismo legalista daquela época decorria não tanto do fato de 

ser uma profissão, mas de ser uma carreira política, com amplas opções no exercício público 

liberal, repercutindo na formação de um agente profissional incumbido de compor os quadros 

político-burocráticos desde o Império e também de grande parte da República. 

Percebe-se que a segunda fase do ensino jurídico no Brasil era mais atrelada às bases 

ideológicas liberais da época o que pode ser constatado pela predominância, nas grades 

curriculares, de matérias de Direito Privado. O método pedagógico da época era calcado no 

modelo tradicional de transmissão oral de conteúdo pelo professor e consequente reprodução 

de conhecimento pelos alunos.  

Pode-se dizer, portanto, que a gênese do ensino jurídico no País foi aliada ao   

liberalismo do Brasil-Império. A fase posterior do ensino jurídico foi marcada pela época em 

que o País passava por uma transformação, sob a qual o poder econômico se deslocava das 

tradicionais oligarquias para a ascendente classe dominante urbana, centrada no comércio e na 

indústria. Neste período, evidenciava-se a transição do Estado Liberal para o Estado Social, 

em que havia maior preocupação do estatal na regulação da economia e na criação de políticas 

em prol da sociedade.  

O período citado foi marcado por um considerável crescimento da produção legislativa. 

O foco dos estudos nos cursos jurídicos, entretanto, era o Direito positivo, pois o cerne liberal 

do período anterior permanecia mesmo com a ascensão do Estado Social. Percebia-se certa 

estagnação do ensino jurídico, uma vez que este não se remodelava no mesmo ritmo que as 

transformações sociais e o aumento da produção legislativa que marcaram aquela época. O 

modelo pedagógico continuou sendo o de reprodução do conhecimento, e as tentativas de 

mudança deste panorama foram frustradas, apesar de ter havido discussões neste sentido. Na 
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fase a que se fez referência, também não houve uma regulação das faculdades, tendo sido 

permitida a criação de cursos de Direito. 

Em 1964, com o golpe militar, o panorama do ensino jurídico permanecia sem grandes 

alterações, contribuindo para que se intensificasse o caráter tecnicista na formação dos 

estudantes de Direito. É importante o fato de que, nesse período, se verificou um crescimento 

do número de faculdades de Direito no Brasil, passando de 61 faculdades, no ano de 1964, 

para 122 em uma década, fazendo surgir as primeiras críticas a esse modelo em que se 

incentivava a massificação dos cursos de graduação em Direito, sem haver uma mudança 

qualitativa no ensino. Em 1972, houve nova tentativa de alteração curricular que, na prática, 

pouco modificou o ensino tradicionalmente ministrado. 

O ensino jurídico continuou sem grandes transformações, permanecendo calcado em 

discursos e metodologias liberais da antiga fase imperial positivista. Com o advento da 

Constituição Federal de 1988, modificou-se sensivelmente a estrutura jurídica do Estado, por 

meio da inserção dos princípios, direitos e garantias fundamentais. Esses comandos passaram 

a nortear a produção, interpretação e aplicação do Direito, propiciando um elo de associação 

do Direito com aspectos políticos, sociais, culturais e também morais. 

Exigiam-se profissionais da área que estivessem em sintonia com esse novo panorama 

social, entretanto a qualificação superior ainda era aquela fornecida pelo ensino jurídico 

tradicional, que permanecia fundado na reforma curricular de 1972. Evidenciando insatisfação 

com a permanência do modelo tradicional do ensino jurídico, a OAB, por meio da Comissão 

de Ensino Jurídico, iniciou um estudo nacional acerca das condições dos cursos de Direito no 

Brasil (GONÇALVES; SANTOS, 2013). 

As repercussões dessa providência ensejaram que fosse instituída a Comissão de 

Especialistas no Ensino Jurídico. Tais estudos resultaram na elaboração da Portaria 1886/94 

do MEC. Esse conjunto de regramentos representou efetivamente a intervenção estatal no 

ensino jurídico, repercutindo positivamente no panorama educacional do Direito. Não houve, 

entretanto, reformas no sentido de trazer inovações pedagógicas efetivas. O modelo de ensino 

reprodutivo herdado do padrão liberal do Império continuou a ser replicado e a aproximação 

do ensino jurídico com a realidade social permanecia pouco evidente.  

Na contextura deste novo panorama, emergiu o terceiro momento, por meio da 

efetivação do Estado Constitucional de Direito, que apregoou a necessidade de abordar pontos 

extrínsecos à normatividade jurídica, no âmbito de concepção mais ampla, que possibilitasse 

o resgate de percepções axiológicas e retomasse a necessária interseção do Direito e com 
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valores sociais (ATIENZA, 2012). A Constituição Federal trouxe à baila no País, ao erigir os 

princípios à categoria de norma jurídica constitucional, hierarquias axiológicas essenciais para 

a compreensão global do fenômeno jurídico, cuja admissão pelo positivismo inexistia. 

Percebeu-se que as dificuldades sociais não mais concordavam com um Direito 

meramente descritivo e acrítico, razão por que foi necessária a formação de pessoas com 

capacidade transformadora e, portanto, crítica, capazes de, por uma análise aberta, colocar em 

crise o que está dado, de modo a buscar promover uma transformação para melhor 

(COUTINHO, 2005). 

A tendência cidadã da CF/88 criou um ambiente fértil para inovações no ensino 

jurídico, a começar pelo aumento considerável do número de cursos no País, tornando o 

ensino de Direito uma rentável atividade de mercado. Esse novo panorama transmitiu uma 

percepção de que a real mudança no ensino jurídico ocorrera no aumento quantitativo de IES 

e não efetivamente em alterações no modelo de ensino. Todo o debate envolvendo os desafios 

do ensino jurídico contemporâneo não rendeu efetivas alterações no curso dos anos, seguindo, 

até hoje, preso a metodologias tradicionais.  

Com isso, subsistem hoje duas inclinações quanto à maneira de se encarar o ensino 

jurídico: de um lado, os que enxergam as exigências do momento demandarem por juristas 

com qualificação superior àquela fornecida pelo ensino jurídico tradicional, aptos ao 

enfrentamento da complexidade dos conflitos; e, de outra parte, estão os que compreendem 

não haver disfunção no modelo de ensino tradicional atrelado ao dogmatismo das 

codificações. Para poder inclinar-se a uma das direções, precisa-se abordar os principais 

aspectos que suscitam a ideia de o ensino jurídico passar por uma crise. 

 

2.2 Desafios para um ensino jurídico efetivo e qualitativo ante o crescente número de IES: 

a suposta crise no ensino jurídico  

 

Se, inicialmente, houve um ensino jurídico trazendo uma proposta considerada bastante 

elitista, mais focada na formação de profissionais no contexto do fortalecimento de uma 

burocracia estatal de um Brasil-Império recém-independente, em contrapartida, atualmente, o 

mesmo curso é um dos mais difundidos no País, com 1.157 instituições que o oferecem, sendo 

16% dessas públicas e 84% pertencentes ao ensino privado (GHIRARDI, 2009).  

Isso porque, após a CF/88, houve aumento considerável do número de cursos de Direito 

no País. Para melhor compreensão desse total, em 1996, eram 160 e depois, em 2001, subiu 
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para 505 e, em 2017, o total era de 1.284 cursos, representando um crescimento médio de 

700% no decurso de apenas 19 anos. Atualmente, já existem cerca de 1.191.755 advogados, 

situando o Brasil entre os países com maior densidade de causídicos relativamente à sua 

população. Há um profissional do ramo a cada 209 habitantes. Consoante se adiantou alhures, 

nos Estados Unidos, por exemplo, a proporção é um advogado a cada 246 pessoas, e no Reino 

Unido, um para 354, segundo a OAB (BRASIL. OAB, 2019). 

O Direito transformara-se no curso com maior número de estudantes no Brasil. O último 

censo, realizado em 2017, constatou que são 879.234 alunos matriculados, o que representa 

cerca de 11% do total de universitários brasileiros, sendo o curso com maior número de 

alunos, ultrapassando o curso de Administração que até então ocupava o 1º lugar no ranque 

nacional, consoante já se teve o lance de informar em passagem anterior. Em média, são 1,2 

mil cursos de Direito, asseverando que há mais da especialidade no Brasil do que no restante 

do mundo (BRASIL. OAB, 2019) 

Desse crescimento, alguns aspectos são de enorme relevância e precisam ser levantados 

para melhor compreensão dos desafios que permeiam a comunidade jurídico-acadêmica 

contemporânea. Identificar esses desafios se exprime como crucial, a fim de que se possa 

repensar estratégias ao fomento de um ensino jurídico efetivo e qualitativo, que forme 

egressos orientados não meramente para a academia ou para o “mercado de trabalho”, mas 

também para a vida, entendida em toda a sua amplitude (MAROCCO, 2011).  

Miguel Reale Júnior aponta que, ante o aumento considerável de cursos de Direito, a 

concessão de funcionamento de novos cursos não deveria sequer ser pensada. Para ele há 

excesso de alunos, mas escassez de profissionais do ensino capacitados para atender tamanha 

demanda, e que os resultados do Exame de Ordem refletem a precariedade do ensino do 

Direito. Segundo o autor, sempre houve crise no ensino jurídico, contudo há um processo de 

degenerescência que vem se prolongando há três décadas: 

De quarenta anos para cá, a cada passo o curso de direito transformou-se em ensino 

de massa, com alunos e professores despreparados, transformando-se as escolas de 

direito em meras fontes arrecadadoras, voltadas antes ao lucro que à promoção de 

estudo aprofundado para a criação de formandos de qualidade. Pode-se dizer que, se 

os cursos jurídicos jamais corresponderam a uma exigência de excelência, se sempre 

houve “crise” no ensino jurídico, todavia, agora há um processo de degenerescência 

que vem se prolongando há três décadas. Só o rigor na avaliação dos cursos, somado 

às medidas acima preconizadas e também às propostas pela Abedi, pode minimizar 

os males presentes. (REALE JÚNIOR 2014, p. 94). 

Um dos aspectos a ser levantado neste capítulo, ante a realidade de crescimento do 

número de instituições de ensino superior (IES), é a perspectiva de que a qualidade da 
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formação jurídica não tenha acompanhado esse aumento quantitativo na área. Esse aspecto 

ensejou diversos campos do Direito a repensarem sobre a qualidade do ensino jurídico no 

Brasil.  

Em 1992, a Ordem dos Advogados do Brasil originou a Comissão de Ensino Jurídico, 

que, dentre outras orientações, iniciou um estudo nacional, buscando uma "reavaliação da 

função social do advogado e de seu papel como cidadão". A ideia da formação humanística do 

estudante do Direito, ao lado da formação legalista começava a ser implementada no âmbito 

jurídico (LÔBO,1993). 

Seguindo essa tendência, o MEC editou a Portaria nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994, 

a qual, dentre outras diretrizes, destacou-se a que impunha aos cursos jurídicos a adoção das 

chamadas disciplinas fundamentais (Sociologia, Economia, Filosofia etc.), apoiando, já 

naquele ano, a elaboração curricular de ensino do Direito que viabilizasse a formação crítica e 

interdisciplinar dos bacharéis.  

A qualidade da formação jurídica passou a ser relevante para as demais esferas sociais, 

o que repercutiu para a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), 

autorizando a criação de um sistema de avaliação do ensino superior sob o encargo do Estado, 

cujos maiores instrumentos eram o Exame Nacional de Cursos (Lei 9.131/95), volvido para a 

avaliação do desempenho discente, e as avaliações institucionais externas, incumbidas da 

análise das condições de ensino das IES.  

Do processo de avaliação do ensino jurídico pela Comissão de Ensino Jurídico da OAB, 

restou erigida a Comissão de Especialistas em Ensino Jurídico da SESU/MEC. A conclusão 

desse processo de análise autoavaliativa da práxis dos cursos de Direito resultou na 

elaboração do texto final da Portaria 1.886/94, do MEC, passando a regular as diretrizes 

curriculares mínimas para os cursos de Direito no Brasil (BRASIL-MEC, 2018). 

                  Conforme esclarece o Conselho Federal da OAB, entretanto, “[...] a 

multiplicação dos cursos continuou em pleno século XXI, sem contemplar os requisitos 

mínimos de qualidade”. Sob esse argumento, a OAB criou um programa de premiação que 

atribui um selo de qualidade aos cursos de Direito por se destacarem pelo nível de ensino 

oferecido, cujo objetivo é contribuir com o ensino dos aplicadores do Direito brasileiro, “[...] 

agraciando os que se destacaram no oferecimento do ensino por sua qualidade conforme 

disposto na Constituição Brasileira” (BRASIL-OAB, 2018).  

Desse crescente número de cursos superiores no Direito, sem a correspondente 

qualidade esperada, os altos índices de reprovação no Exame da Ordem estimularam o 
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engajamento das IES e de inúmeros cursinhos para um direcionamento do estudo do Direito 

conduzido para a aprovação dos alunos, o que poderá refletir negativamente na graduação do 

bacharel, visto que com o empenho no aprendizado e no entender o porquê de determinadas 

situações não mais haverá espaço para aplicação de uma metodologia que consista na 

transmissão de uma avalanche de conteúdos repassada pelos professores aos alunos. 

Parece, entretanto, um paradoxo haver estímulos a estudos direcionados para a 

aprovação no exame de Ordem, tanto por parte das IES como dos cursinhos, e, ainda assim, 

subsistir o percentual de 80% dos formandos reprovados nesse exame2. O reflexo do alto 

índice de reprovação na OAB repercute na qualidade da IES, quando na verdade poderia 

reverberar na discussão sobre a metodologia de ensino adotada pelo curso de Direito, 

conquanto seja possível encontrar cursos com excelentes notas em avaliações do Ministério 

da Educação (MEC), mas com índices baixos de aprovação no exame e sem o referido selo da 

OAB.  

Isso porque a concessão do selo da OAB não interfere na autorização do MEC 

(BRASIL-MEC, 2018) para que o curso seja aberto ou mantido, mas colabora com a 

conjuntura de que há, atualmente, um desafio na constituição de um ensino jurídico de 

qualidade, o que autoriza o vislumbre de uma suposta crise no ensino do Direito, que mais 

parece estar interligada a desafios inerentes aos contextos social, político, econômico e 

cultural pelos quais esse ensino transita. 

A inércia na não superação de tais desafios é que, de certo, é, efetivamente, uma crise. 

Precisa-se, antes de mais nada, de um ensino jurídico que possibilite a assimilação dos 

conteúdos do Direito pelo acadêmico, imerso numa circunstância em que as transformações 

sociais são uma constante, devendo o ensino estar alinhado a todas as diretrizes que a vida em 

sociedade impõe.  

Esta suposta crise já era discutida por Melo Filho (1976, p. 9), como "[...] consequência 

das mutações da sociedade em que se insere. E, numa sociedade em mudança como esta, não 

seria justo englobar, sob a rubrica de crise, o que talvez seja simplesmente mudança". É esse o 

sentido de mudança do ensino jurídico que este experimento universitário pretende imprimir, 

porquanto, por mais que já se tenha debatido sobre ele, a natureza da mudança permanece a 

mesma, sendo que agora dentro de necessidades atuais. 

                                                           
2 

O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcus Vinícius Coelho, em entrevista 

concedida ao canal virtual Congresso em Foco, relatou a preocupação dos membros do Conselho com a 

qualidade do ensino jurídico ante o alto índice de reprovação na OAB. Para o presidente, é necessário “[...] fazer 

um pente fino nos cursos de direito. (…) Não podemos continuar com 80% dos formandos sem passar no exame 

da Ordem". 
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Defende-se, portanto, o ponto de vista de que a crise reside não no ensino jurídico em si, 

mas em não buscar opções que viabilizem uma formação jurídica compatível com o 

enfrentamento das problemáticas do mundo contemporâneo. Dessa maneira, habilitar o 

bacharel na atualidade é superar um desafio muito maior do que o crescente número de IES 

no País, é capacitá-lo para manejar adequadamente as leis e ter um profundo sentido acerca 

das estruturas socioeconômicas e políticas vigentes no mundo global. Essa visão conduziu, 

inclusive, o avanço das legislações sobre o ensino do Direito na tentativa de superar esses 

desafios.   

Em razão disso, o Conselho Nacional de Educação, corroborando o entendimento da 

necessidade de se ter um ensino do Direito que acompanhe o contexto social contemporâneo, 

editou a Resolução nº 9, de 29 de setembro de 2004, com propostas pedagógicas de um ensino 

jurídico crítico, humanista, axiológico e interdisciplinar. 

Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, 

sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de 

conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e 

valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de 

visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e 

dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e 

do desenvolvimento da cidadania. (BRASIL. MEC. Res. 9/2004. CNE). 

 

Conforme se pode denotar, a óptica de reformulação do ensino jurídico restou inserida 

em todas as esferas que circundam os aplicadores do Direito, haja vista o fato de que, em 25 

de julho de 2013, a Associação Brasileira de Ensino de Direito – ABEDI apontou a 

necessidade de tal reformulação. Em carta aberta, a Associação mostrou pontos centrais sobre 

o futuro do ensino do Direito, por considerar que a sua melhoria implica assumir 

compromissos com uma formação ampla, de maneira a valorizar igualmente as diversas 

especificidades e as múltiplas dimensões de uma futura atuação profissional na área jurídica 

(ABEDI, 2018). 

Ao lado da formação técnica e dogmática, ainda centrada apenas no ensino da 

legislação, as atuais diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC incentivam as escolas de 

Direito a proporcionarem ao bacharel uma formação humanística e enciclopédica, capaz de 

estimular o desenvolvimento de sua consciência crítica, permitindo que o profissional do 

Direito venha a identificar perfeitamente os valores autênticos do meio social onde atua, de 

modo a fazer um uso consequente do seu instrumental jurídico (BELCHIOR, LEITE, 

MESQUITA, 2018). 

Em meio a essa conjuntura de desafios na formação jurídica contemporânea, o Conselho 

Nacional de Educação/ Câmara de Educação Superior impetrou um pedido de revisão das 
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Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Direito, por meio da Portaria de 

n° 1.351, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de dezembro de 2018, no qual foi 

emitido parecer favorável. Dentre os argumentos constantes no pedido, encontra-se a 

constatação de que há certa expectativa, de parte da comunidade acadêmica e de setores que 

representam a atuação profissional da área, para haver mudanças significativas no atual 

modelo de ensino jurídico, em virtude da necessidade de ajustar a estrutura destes cursos ao 

atual momento histórico, considerando as perspectivas do País no que diz respeito ao 

desenvolvimento da sociedade e à sua presença no contexto global. 

Para o Conselho (BRASIL. CNE, 2018), a necessidade de mudança está relacionada ao 

processo de expansão, governança institucional, avaliação e, sobretudo, à gestão de 

conteúdos, ao desenvolvimento de habilidades e competências, bem como à definição de 

estratégias curriculares e organização da pesquisa, que deverão atingir diretamente os 

egressos e o desempenho deles na sociedade. 

Ademais, fundamenta-se a necessidade de revisão periódica das diretrizes curriculares 

de cursos da educação superior, o que assevera ainda mais que o ensino jurídico acompanhe 

as constantes transformações sociais. O pedido de revisão das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do curso de graduação em Direito ressalta que é relevante a verificação da 

atualidade dos currículos, bem como se impõem a articulação interdisciplinar e as diversas 

possibilidades curriculares, articuladamente com pesquisa e extensão. 

Outro ponto suscitado no referido pedido que corrobora ideias defendidas neste ensaio é 

que há um problema bem urgente a ser elucidado: o interesse social de egressos e da 

sociedade na perspectiva de emprego e de seus significados destinados à competitividade 

econômica, inclusão, acesso à renda, à produção de conhecimento e ao bem-estar da 

sociedade (BRASIL. CNE, 2018). 

Há indícios de que muitos daqueles que conseguiram êxito no certame não logram se 

vincular ao mercado de trabalho em sua área de atuação, exigindo do aluno uma preparação 

mais qualificada, necessitando de meios que contribuam para a formação do jurista no 

contexto dessa nova realidade. Por essa razão, verifica-se imensa dificuldade de identificar o 

atual perfil do profissional do Direito, destinatário dos cursos jurídicos.  

Outro aspecto necessitado de destaque é o fato de que não é raro detectar considerável 

decadência do ensino fundamental e médio em grande parte dos cursos superiores que 

integram o quadro nacional, levando o aluno à Universidade em condição cultural menor e 

com os conhecimentos insuficientes das disciplinas de formação básica. Este panorama 
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conduz algumas instituições a ofertarem programas de nivelamento, na tentativa de 

proporcionar equilíbrio entre o que se ensina e o que se aprende no Direito. 

A exemplo disso, a Faculdade de Direito Santo Agostinho entende que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais consideram os conhecimentos de língua e leitura como “[...] 

imprescindíveis ao desenvolvimento integral dos sujeitos em formação” (2018, online), 

instituindo o Programa de Nivelamento em Língua Portuguesa, pela constatação, por grande 

parte dos seus docentes, de que muitos alunos chegam ao ensino superior sem ter os devidos 

conhecimentos básicos. 

Tal fato corrobora a asserção de que o perfil do estudante do Direito, hoje, é 

visivelmente diferente daquele de décadas anteriores. Cumpre, porém, fazer a seguinte 

indagação: deve-se observar esse perfil e adequar o ensino a ele, ou é mais prudente 

permanecer com o ensino jurídico tradicional, embasado em metodologias tradicionais e 

deixar que o estudante se adapte ao modelo em curso?  

Consoante acentua Lôbo (1993), tanto é necessário identificar o perfil do estudante 

como se impõe projetar o profissional na sociedade em mudanças, com demandas 

diferenciadas, sob pena de os cursos jurídicos caírem mais uma vez em preocupante 

distanciamento de seus conteúdos e práticas pedagógicas das realidades sociais. 

A dissertação ora descrita é coordenada com o entendimento do autor, agora referido, 

no sentido de que o Direito, como um todo, tem hoje uma dimensão muito mais ampla, com 

uma concepção social e reflexiva mais aparente, propiciando que os currículos dos cursos 

jurídicos aos poucos passem a incorporar em suas perspectivas conhecimentos de caráter 

menos dogmático e atento à solução de problemas sociais, demonstrando que o ensino 

procura acompanhar essas modificações. 

Por esse pretexto, responder se existe, de fato, a propalada crise do ensino jurídico é 

antes se atentar para a noção de que, como bem entende Guimarães (2010, p. 57), a concepção 

de crise remete à “[...] ocorrência ex abrupto de evento, capaz de causar uma ruptura na 

cadeia normal de acontecimentos; significa a eclosão de problemas de grandes dimensões, 

para os quais não se havia determinado qualquer providência antevista”, o que está 

relacionado à impossibilidade de estabelecer-se uma estratégia preventiva.  

Para que o ensino superior possa adequar seu sistema de ensino-aprendizagem ao 

reconhecimento dos recursos necessários à solução dos problemas de sua época, impõe-se 

compreender que uma carreira profissional é sempre uma trajetória social. Por essa razão, 

pois, deve se transformar. Sendo uma trajetória social, o saber produzido há de se dar como 
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conhecimento emancipado e emancipador e, jamais, como saber regulador. Isto porque as 

trajetórias sociais só podem ser entendidas nas dinâmicas específicas das sociedades e das 

organizações onde se desenvolvem (GUSTIN; DIAS, 2012, p.220). 

Percebe-se, portanto, que os problemas do ensino jurídico são crônicos, não se tratando 

efetivamente de uma crise no ensino jurídico, mas são constantes desafios a serem superados. 

Acompanhar todas as transformações pelas quais passa o ensino do Direito, atrelado à 

crescente expansão dos cursos jurídicos, é o desafio mais urgente a ser superado, entendendo-

se que muitos outros virão. O próximo segmento procura demonstrar que é na ultrapassagem 

da permanência do ensino jurídico tradicional e na suplantação do entendimento do Direito 

excessivamente formalista que está a chave para a superação da aparência de crise no ensino 

do Direito. 

 

2.3 A permanência do modelo de ensino jurídico tradicional atrelado ao ensino do Direito 

excessivamente formalista: entraves que impossibilitam a superação dos desafios 

contemporâneos 

 

Se, consoante discutido na subseção anterior, as diretrizes que regulam os cursos 

jurídicos se remodelaram no sentido de impulsionar um ensino jurídico atento às relações 

humanísticas, comprometido com as competências e habilidades necessárias para a formação 

do profissional, por que ainda há o sentimento de que o ensino do Direito não consegue 

superar os desafios da área? Por que, mesmo se tendo a percepção de tais desafios pelas 

esferas competentes, o ensino jurídico tradicional ainda é aplicado hoje na maioria dos cursos 

de Direito? 

É latente o fato de que o ensino jurídico deva desempenhar bem seu papel na formação 

do jurista, de modo a prepará-lo a ser capaz de exercer a cidadania e desenvolver qualificação 

para o desempenho de sua profissão (GARCIA, 2013). Enquanto não houver, entretanto, um 

verdadeiro aperfeiçoamento do ensino jurídico que possa proporcionar a devida formação aos 

futuros aplicadores do Direito, as mudanças diretivas na área serão ineficazes, haja vista que, 

a sistematização do pensamento jurídico não será modificada. É em sala que se deve iniciar o 

desenvolvimento humano e crítico dos estudantes de Direito. 

Por isso, tem-se a sensação de que todo o debate envolvendo os desafios do ensino 

jurídico contemporâneo não rendeu efetivas alterações no modelo de ensino aplicado em tanto 
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tempo. A percepção de que a permanência desse padrão é ineficiente para superar esses 

desafios continua atrelada aos aplicadores do Direito.  

Tal ocorre, evidentemente, pelo fato de o ensino jurídico até hoje ser preso a 

metodologias tradicionais, havendo, ainda, uma cultura de ensino intensivamente ligada ao 

dogmatismo das codificações. Não se almeja aqui destituir a importância do dogmatismo para 

o Direito, entretanto, esta subseção pretende demonstrar que, para vencer a percepção de 

ineficiência do modelo de ensino e implementar inovações didáticas no ensino jurídico, 

precisa-se incentivar a formulação do raciocínio jurídico no íntimo da centralidade dos 

problemas sociais e das controvérsias e conflitos de interesses individuais ou coletivos. 

As limitações inerentes à permanência do ensino jurídico tradicional são percebidas por 

aqueles que se sentem desafiados a uma nova maneira de pensar o ensino do Direito na 

contemporaneidade. A superação do entendimento do Direito excessivamente formalista, o 

qual se articula com uma prática pedagógica marcada pela percepção dogmática, pela busca 

do domínio enciclopédico e objeção em haver um diálogo efetivo do Direito com as demais 

áreas do conhecimento não parece uma tarefa simples (BELCHIOR, LEITE, MESQUITA, 

2018). 

Para tanto, precisa-se alcançar o entendimento de que o modelo do cientificismo 

positivista do Estado Liberal Moderno e a concepção legalista do Direito estão se revelando 

insatisfatórios e limitados, em virtude de tal modelo faltar com respostas às demandas criadas 

pelas novas sociabilidades e pela complexidade crescente dos conflitos (SILVEIRA; 

SANCHES, 2013).  

Esse padrão de ensino está mais incumbido em mostrar um conjunto de técnicas de 

interpretação legal, que não acompanham as transformações sociais, do que ensinar 

efetivamente o Direito ou a compreensão dos fenômenos jurídicos, tornando o estudo jurídico 

cada dia mais arcaico, bem ultrapassado. Desse modo, consoante as lições de Machado 

(2009), a aplicação e ensinamento do Direito, ainda atrelado à concepção 

positivista/naturalista desde o século XIX, sufoca a dimensão reflexiva da Ciência Jurídica, e 

o saber jurídico se torna ambiente de repetição, afanando-se numa ingênua descrição lúdico-

teórica das normas estatais e das instituições, por meio de uma didática autoritária e 

conservadora.  

Importa observar, também, o fato de que a herança do positivismo científico deixou no 

ambiente acadêmico uma mentalidade resistente a outras conformações de conhecimento que 

não sejam passíveis de demonstração pelos métodos ditos científicos, ocasionando, assim, 
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profundo distanciamento do conhecimento comum em relação ao de cariz científico, 

tornando-os inconciliáveis; “[...] e nesta tensão que ocorre entre os dois níveis de 

conhecimento, a lógica da universidade faz a epistéme sobrepor-se a doxa”. (GUIMARÃES, 

2010, p. 63). 

Tal cultura pedagógica, em muitos casos, é ministrada por professores com discutível 

preparo didático, científico e pedagógico, enaltecendo o racionalismo dogmático como 

ideologia jurídica oficial, dificultando a realização de uma análise crítica embasada pelo meio 

social conflitivo e em constante mudança, no qual ocorrerá a prática do saber jurídico. Esta 

circunstância ocasiona significativo distanciamento entre o conhecimento dogmático do 

Direito e a percepção das urgências cada vez mais complexas da realidade social e política 

(BELCHIOR, LEITE, MESQUITA, 2018).   

Isso, dentro de uma sociedade instantânea, os fatos e as mudanças acontecem em uma 

velocidade em que a simples regulação chega com atraso. Dessa maneira, o profissional em 

formação não deve ser preparado somente para aplicar regulamentos. A sociedade necessita 

de um oficiante apto a atender os anseios dos destinatários da lei e dar respostas exitosas aos 

seus pleitos (DUTRA, 2009).  

Consoante os ensinamentos de Bittar (2006), o ensino jurídico está vivenciando 

mudanças, instabilidades, incertezas e desafios, que esbarram no modelo vigente herdado da 

clássica maneira de compreender o Direito de modo liberal e positivista, em que a aula é 

tratada como um ritual, quando a letra da lei parece tão sacrossanta e inviolável como as 

Sagradas Escrituras. O autor considera que esses arcaísmos do ensino jurídico são a grande 

barreira para superar os desafios contemporâneos do ensino.  

A saída para uma efetiva transformação do ensino jurídico esbarra, portanto, numa 

metodologia de ensino tecnicista que ensina a elaborar petições, pareceres e decisões, 

supervalorizando a leitura, a redação e a publicação de ensaios científicos, desde que sejam 

realizados de “modo crítico”, no entanto, sem detalhamentos do que isso realmente significa. 

Não parece ficar evidente aos alunos o modo como adquirir esse “espírito crítico”, que por 

sua vez, é formado por meio de uma gama de conhecimentos performáticos e saberes práticos 

que também precisam ser desenvolvidos de uma certa maneira específica (LIMA, 2018). 

Não é raro observar bacharéis com caráter tecnicista, os quais utilizam o curso de 

Direito como intermédio para lograrem aprovação em concursos públicos. Assim, privilegiam 

a memorização de leis e de súmulas, em detrimento de estudos voltados ao compromisso com 

a realidade social e com a pesquisa; ensino este dogmatizante e autoritário que torna os alunos 
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reféns do tecnicismo e da reprodução acrítica de conceito (GONÇALVES; GOMES JÚNIOR, 

2014).  

Sugere-se aqui, para a quebra desse paradigma, que, antes de levar o foco do ensino 

jurídico no conteúdo, seja ele direcionado para o aprender a fazer do aluno, a este 

proporcionando a obtenção, de maneira autônoma, dos raciocínios jurídicos essenciais para 

sua formação jurídica. Não há como obter novos resultados aplicando velhas práticas em um 

ambiente de ensino de contornos completamente novos. 

A apreensão desse conhecimento não pode ser alcançada somente por meio de 

proposições, mas apenas poderá ser internalizada, estimulando a adoção de uma atitude ativa 

do sujeito aprendiz, com o auxílio do mestre, orientador e crítico, em um ambiente  social que 

incentive aquela determinada prática que se visa a desenvolver (GUERRA, 2016).  

Essa conjectura vai de encontro à permanência do jurista em moldes técnico- 

dogmatizantes, pendido para a memorização de técnicas prontas; apoia-se, sobretudo, no 

incentivo ao desenvolvimento de habilidades críticas, verdadeiro (saber-fazer), que possibilite 

o discente não apenas o próprio ato de pensar nas proposições teóricas, mas, também, o 

auxilie na concretização e criação jurídica no momento em que precisar exercer suas diversas 

atividades.  

Possivelmente ocorra o alcance desse tipo de habilidade, que compõe a esfera do saber-

fazer, promovendo uma educação do agir, que não seja atrelado apenas à transmissão do saber 

teórico. Em sua dissertação, Stephane Lima (2018) entende que é melhorando a prática no 

ensino jurídico, por meio da observação do exemplo daqueles que já têm o domínio de tais 

competências, e na reflexão sobre máximas de comportamento aplicáveis com a realização de 

ações, que se alcançará a obtenção de contínuas reflexões construtivas. 

Não se trata, entretanto, de assumir uma dicotomia entre a teoria e a prática jurídica, 

nem em julgar qual a mais ou menos influente para a transformação na maneira de ensinar e 

aprender o Direito, pois é o caso de considerar o modo como ambas se influenciam, visto que, 

como bem observa Lima (2018, p. 44), “[...] uma teoria bem fundamentada só é possível de 

ser formulada caso seu autor tenha tacitamente um conhecimento prático sobre como realizar 

bem tal atividade”. Assim, a formação do jurista contemporâneo, segundo a autora, necessita, 

[...] no mínimo que este tenha desenvolvido um conhecimento prático, dentre outros, 

de saber encontrar teorias e conceitos jurídicos em abstrato e, também, de saber lidar 

com dados da realidade de modo mais sólido possível; de saber manejar as 

ferramentas jurídicas de modo a produzir argumentações jurídicas válidas; de saber 

desenvolver um julgamento prudente no momento de realizar uma decisão, tudo isso 

em atenção ao contexto histórico social em que está inserido.  
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A produção do saber deve, portanto, ter início na possibilidade de se questionar cerca de 

tudo, mesmo que seja apenas como exercício da constituição do próprio saber, como propõe 

Silva (2012). No ensino jurídico, todas as condições devem se reunir para essa prática 

incondicional, em que a relação entre teoria e prática será de exercício constante. Devem ser 

alertados, todavia, para a ideia de que esta posição implica uma revisão paradigmática, 

inclusive dos professores, sob pena de tudo continuar como no velho modelo de ensino. 

Legitima-se, portanto, perfilhar a educação do agir, que não se harmoniza com o 

professor que, sob o manto de uma pretensa liberdade, impõe seu saber com indiferença e 

exige dos seus discentes a reprodução das verdades expressas. Ainda que em algumas 

situações ocorra de maneira dissimulada, em outras, a ação do professor se verifica de 

maneira mais ostensiva, ao ditar o conhecimento numa relação de verticalidade impositiva 

(FERES, 2018).  

Na formação do docente em Direito, o terceiro capítulo será mais bem empenhado, 

entretanto, cumpre esclarecer que essa estrutura de ensino tradicional, atrelada ao 

entendimento do Direito excessivamente formalista, via de regra, é inquisitiva e 

imobilizadora, contrariando a educação do agir, pois situa o professor-educador como o 

detentor das verdades imprescindíveis ao ensino adequado, e, em outra direção, o aluno, que 

pode ser representado por uma tábula rasa, pronto para se deixar encher de conhecimentos  

tidos como verdades perfeitas e acabadas, para permitir a ocupação de sua mente pelos 

axiomas (valores) do sábio, sem capacidade crítica e reflexiva. Paulo Freire (1998) atribui a 

essa qualidade pedagógica a denominação de “educação bancária”.  

A aula magistral, típica da “educação bancária”, é regra no ensino do Direito, com o 

professor falando sozinho, e os alunos a tentarem assimilar aquela exposição de assuntos. 

Essa metodologia, que deu certo durante largo tempo, hoje está em declínio, por encontrar 

dificuldade de se estabelecer um diálogo problematizante – dificuldade que coincide com os 

mesmos entraves que ora experimenta o ensino jurídico no Brasil. 

Na “educação bancária”, o educador, em vez de se comunicar, faz comunicados, 

deposita-os aos educandos, que os recebem pacientemente, memorizam e os repetem. A 

concepção bancária de educação nasce da percepção desses depósitos de conhecimento, em 

que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de recebê-los, guardá-los e 

arquivá-los. Para Freire (1998), nesta distorcida óptica de educação, não há criatividade, não 

existe transformação, não tem curso qualquer saber. Só existe saber na invenção, na 
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reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que as pessoas fazem no mundo, com 

o mundo e com os outros.   

O autor retro citado assevera que conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como 

sujeito, e somente na qualidade de sujeito, que o homem efetivamente pode conhecer. O que 

se sente, dia a dia, com maior força aqui, menos ali, em qualquer dos lados em que o mundo 

se divide, é um homem simples esmagado, diminuído e acomodado, convertido em 

espectador, dirigido pelo poder dos mitos que forças sociais poderosas criam para ele 

(FREIRE, 2014).  

Precisa-se afastar-se dessa concepção “bancária” de educação, para que a sala de aula 

deixe de constituir ponto único de convergência do ensino jurídico e se transforme em locus 

de partida de um processo qualificado de aprendizagem, num espaço dialógico e privilegiado 

para implementação da racionalidade reflexiva, como aporte valorativo para o novo aplicador 

jurídico (BELCHIOR; LEITE; MESQUITA, 2018). 

Ademais, consoante observam Gonçalves e Gomes Júnior (2014, p. 45), o conteúdo 

ministrado por meio da aula magistral é dogmático, muitas vezes extraído dos manuais do 

Direito e que dificilmente trafega por outras áreas; afinal, os professores são “ [...] produtos 

desse sistema de aulas; nas avaliações, pouquíssimos espaços para o desenvolvimento de uma 

reflexão acadêmica, enquanto que a reprodução do conteúdo vale como máxima 

inquestionável”. O acadêmico que dedicou sua vida universitária apenas a ouvir terá, decerto, 

imensos embaraços para escrever seu trabalho de conclusão de curso e, seguramente, como 

futuro profissional do Direito, terá dificuldades na compreensão da dinâmica das tensões 

sociais.  

Portanto, precisa-se pensar em instrumentos pedagógicos que possibilitem a superação 

do modelo de ensino jurídico tradicional atrelado ao entendimento do Direito excessivamente 

formalista, ensejando o discente partícipe e não apenas expectador do discurso docente, 

instigando-o diante da realidade, inferindo-o na lógica das teorias em curso, fustigando-o a 

investigar, produzindo um espírito de pesquisa necessário aos desafios atuais da escola 

superior. 

Este trabalho é postulante da ideação de que a direção para conseguir tais meios reside 

no maior incentivo à pesquisa, desde mesmo o primeiro semestre do curso de Direito, de 

maneira a elaborar uma cultura do aluno pesquisador no seio acadêmico, tendo em vista que o 

distanciamento do estudante em relação à pesquisa e, consequentemente, com a análise crítica 

do fenômeno jurídico, proporciona a permanência do ensino jurídico tradicional. 
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É necessário haver a conscientização de que o tripé ensino, pesquisa e extensão é 

indissociável, de modo que não há novo conhecimento a transmitir sem pesquisa e, sem uma 

compreensão do fenômeno jurídico, não há o cumprimento da função social do aplicador do 

Direito. Propiciar tais práticas, como bem acentuam Cavalcante e Reis Netto (2015), é 

corroborar a ideia de emancipar pedagogicamente o ensino jurídico do dogmatismo 

historicamente implantado. 

Isto porque, de acordo com a legislação pátria, o tripé formado pelo ensino, pesquisa e 

extensão constitui o eixo fundamental da universidade brasileira e não pode ser secionado. 

Dispõe o artigo 207 da CF/88 que “[...] as universidades obedecerão ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Tal preceito legal há de ser obedecido 

pelas instituições de ensino superior, caso contrário, resta violado preceito legal determinado 

constitucionalmente. 

Nos quase 200 anos de ensino superior no Brasil, gradativamente, as legislações na área 

educacional mostraram esforços para transformação do ensino superior, de maneira a 

transmudar o padrão transmissor de conhecimento para o modelo de produção e transmissão 

do saber científico, aliando a pesquisa e o ensino, como decorrência das pressões por 

democratização do acesso ao ensino superior (MAGNANI, 2002).  

A extensão emergiu como terceiro elemento do fazer acadêmico. Assim, ensino, 

pesquisa e extensão aparecem, ao final do século XX, unidos pelo princípio constitucional da 

indissociabilidade. Andrade e Moita (2009, p. 25) explicam que “[...] a indissociabilidade é 

um princípio orientador da qualidade da produção universitária, porque afirma como 

necessária a tridimensionalidade do fazer universitário autônomo, competente e ético”.  

O tripé formado pelo ensino, pesquisa e extensão constitui o eixo fundamental da 

instituição de ensino superior brasileira, de maneira que a Constituição prevê a 

indissociabilidade destas funções, merecendo igualdade de tratamento. Saliente-se que o 

incentivo aos alunos para o interesse pela pesquisa é obrigação, não só da instituição, mas 

também do corpo docente, na medida em que a ausência da pesquisa dificulta o 

amadurecimento e o estabelecimento de um senso crítico pelos alunos, contribuindo para que 

eles sejam lançados no mercado de trabalho com dificuldades de caminhar por conta própria, 

possibilitando inclusive o fracasso profissional. 

Não é raro, no entanto, verificar que, no ambiente jurídico-institucional, há uma 

tendência a reducionismos desse tripé, de modo que ou se enfatiza a geração do saber por via 

da produção científica, ou a articulação da instituição com processos sociais por meio da 
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extensão, ou ainda se permanece investindo na transmissão de conhecimentos para formação 

profissional por meio do ensino jurídico tradicional. Percebe-se, pois, que o princípio da 

indissociabilidade não é tão praticado no cotidiano acadêmico, seja porque na graduação 

enfatiza o ensino, ou pelo fato de na pós-graduação se acentua a pesquisa. 

É necessário, entretanto, perceber os limites e peculiaridades de cada uma dessas 

atividades, de modo a dar a devida importância da indissociabilidade das três. Consoante 

explicam Andrade e Moita (2009), nem toda pesquisa consiste em extensão, pois o 

conhecimento produzido pode estar atrelado ao debate teórico. Já a extensão, caso seja 

orientada pela concepção da superioridade do saber científico em relação aos saberes 

produzidos pelos grupos atendidos, também pode incorrer no erro de fechar os olhos para 

esses últimos saberes. Para os autores, é o tripé ensino-pesquisa-extensão que assegura “[...] a 

integração desses saberes com a ciência, as características particulares de cada uma das três 

atividades acadêmicas e a permanente articulação entre elas”. 

Com esteio nesse breve percurso em torno do debate sobre indissociabilidade, pretende-

se demonstrar no próximo capítulo a importância da pesquisa científica no âmbito jurídico- 

acadêmico, de modo a não recair no reducionismo para a atividade da pesquisa, mas a 

manifestar que ela precisa dialogar com o ensino jurídico como parte integrante dele. 
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3 A PESQUISA NO DIREITO: APORTES PARA O ENFRENTAMENTO DO ENSINO 

JURÍDICO TRADICIONAL  

 

O Direito é fruto de elaborações circunstanciais e de mudança contínua, assumindo um 

papel de importância político-social, sendo necessário fornecer ao futuro bacharel uma visão 

crítica do Direito que a ele possibilite perceber e acompanhar a complexidade dos fatos, além 

das fontes formais. Com efeito, é expressa como imprescindível a formulação de temáticas 

interdisciplinares e transversais, que instaurem um efetivo diálogo entre a sociedade e o 

mundo do Direito, necessitando, para tanto, uma permanente conexão entre o estudante e a 

pesquisa.   

Esta seção intenta demonstrar que, para atingir tal percepção, é imprescindível que se 

adote a pesquisa no Direito, em ultrapasse ao dogmatismo, de modo a identificar as 

interconexões feitas com as outras áreas do saber, uma vez que o sistema jurídico é 

alimentado por outros sistemas, cuja influência é reflexiva, em uma perspectiva 

transdisciplinar e transversal. No primeiro momento, são feitas algumas considerações acerca 

da legislação educacional brasileira que contribuíram para o aumento da produção científica 

no País e do aumento de pós-graduações em Direito, discutindo, no concerto dessa realidade, 

como se dá a formação docente nos cursos de Direito.  

No segundo momento do capítulo, pretende-se asseverar que a pesquisa, seguramente, é 

imprescindível para a formação de um jurista apto a desenvolver-se num ambiente mais 

complexo e integrado, apoiado pela perspectiva interdisciplinar para melhor qualificar o 

Direito como modo civilizatório de regulação social. A pesquisa jurídica permite o aluno 

aprofundar conhecimentos sobre as matérias objeto da pesquisa, desenvolver a noção de 

métodos de investigação científico-jurídicos e acrescer espírito crítico, de maneira que, ao se 

constituir uma cultura do aluno pesquisador no ambiente acadêmico, edificar-se-á, 

conjuntamente, uma nova feição para o ensino jurídico. 

Por fim discute-se sobre a dissonância de duas fases na vida acadêmica do estudante de 

Direito - a iniciação científica e a produção do Trabalho de Conclusão do Curso- buscando 

demonstrar que grande parte dos acadêmicos em Direito começa a ter familiaridade com a 

pesquisa justamente no final do curso por meio do Trabalho de Conclusão, afastando-se 

totalmente da ideia deste esforço investigativo que defende o estudo jurídico como integrante 

de um processo internacional, social, histórico e político. 
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3.1 O fomento à produção científica no Direito ante a formação pedagógica do docente em 

Ciência Jurídica 

 

Situar a pesquisa no âmbito do Direito Educacional é de suma importância para 

perceber o panorama em que se iniciou a corrida para a produção científica na área do Direito. 

Essa preocupação em aproximar o estudante do Direito com a investigação em Ciência pode 

ter-se acentuado por meio do remodelamento do ensino superior pelo qual o País passou nas 

últimas décadas. 

As instituições de ensino superior (IES) vivenciaram influxos de ordem social e 

econômica, fazendo com que o modelo educacional precisasse se adaptar às exigências de 

mercado, de maneira a exigir uma remodelação em “[...] seus currículos, programas e 

atividades para garantir a inserção profissional dos estudantes no mercado de trabalho, 

separando cada vez mais docência e pesquisa”. (CHAUÍ, 1999, p. 3). 

Se por um lado as instituições de ensino superior tentavam se adequar ao novo 

contexto social e econômico, de outra parte havia a preocupação com a pesquisa ante essa 

nova realidade. Atentava-se para com o que a própria Constituição Federal estabelecia em seu 

artigo 207, em que: “[...] as universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  

Para as demais IES que não se enquadrassem nas universidades, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) ressaltava a importância da pesquisa científica no artigo 

43, inciso III, ao inferir que a finalidade da educação superior é fomentar o trabalho de 

pesquisa e a investigação científica: “[...] incentivar o trabalho de pesquisa e iniciação 

científica visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive”.  

O incentivo à pesquisa tornava-se prioridade nacional, tanto que, encabeçado pelo 

disposto no referido artigo 43, inciso III, da LDB, instituiu-se que a educação superior, seja 

em IES credenciadas ou não como universidades, deve incluir entre suas finalidades o 

incentivo ao trabalho de pesquisa científica. Ressalva-se que a LDB prevê a educação 

superior e não especificamente o ensino superior, precisamente porque nesse nível as 

exigências não se limitam ao ensino. A educação superior, entretanto, de modo geral em IES 

credenciadas, ou não credenciadas, tem por objetivo fundamental incentivar o trabalho de 

pesquisa e a investigação científica (DENARDI, FLORÊNCIO FILHO, p. 95, 2017). 
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A obrigatoriedade da pesquisa, portanto, não estava mais adstrita às universidades. O 

regimento e os projetos pedagógicos de seus cursos deverão estabelecer, de modo claro, como 

esse incentivo será realizado. Horácio Rodrigues (2008) ressalta que, hoje, todo e qualquer 

curso superior deverá possuir atividades de pesquisa, independentemente de pertencer a 

faculdade isolada, a faculdades integradas, a centro universitário ou a universidade. 

As atividades de pesquisa nas instituições de ensino superior credenciadas, como nas 

universidades, tornavam-se condição precípua para o tripé ensino, pesquisa e extensão, o que 

ocasionou no espaço privilegiado para a efetivação dos cursos de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado), cuja essência reside exatamente em estarem voltados à formação de 

docentes e pesquisadores. Em relação aos cursos de pós-graduação lato sensu, a Resolução 

CNE/CES n.º 1/200 passou a exigir a monografia ou trabalho de conclusão, incluindo, assim, 

a pesquisa como sua atividade obrigatória. (RODRIGUES, 2008). No que diz respeito aos 

cursos de graduação de Bacharelado em Direito, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), 

expressas na Resolução CNE/CES n.º 9/2004, estabeleceram, em seu artigo 10, a 

obrigatoriedade do trabalho de curso, do qual será dedicado um momento específico no 

capítulo para tratar desse assunto. 

Pretende-se demonstrar neste seguimento que, nos últimos dez anos, a pesquisa foi 

situada em local de destaque perante os cursos superiores, pois já há algum tempo a educação 

nacional se preocupa com a pesquisa para a produção de conhecimentos e formação do aluno. 

Nas últimas duas décadas, a produção científica brasileira cresceu expressivamente, haja vista 

que, em 1998, a produção científica dos brasileiros era de 11.839 artigos, situando o Brasil no 

20º lugar no ranque dos países que mais publicam, ao passo que quase 20 anos depois, com 

uma produção sete anos maior o País se posiciona em 13º lugar (MORAES, 2017). 

Vendeu-se a ideia de que o Brasil se tornaria uma potência científica, e havendo muita 

pressão para publicar, expandiu-se o número de pós-graduações no País, exigindo dos 

estudantes a edição de artigos para defenderem seus doutorados. Ocorre que a relevância dos 

artigos nacionais não obedecem essa ascensão. Verificou-se que, quando analisado o critério 

de que cada estudo foi citado por outros cientistas, ou seja, a influência dos trabalhos 

nacionais, o País perdeu expressão no período, ficando atrás da Argentina, Chile e Colômbia 

(MORAES, 2017). 

A produção científica no Direito estava imersa nesse panorama, fazendo com que 

aumentasse o interesse em aqui se discutir sobre a qualidade da pesquisa jurídica, no País. Em 

2003, Marcos Nobre dedicou um trabalho de análise da pesquisa em Direito, ressaltando que 
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quando ela é comparada à área das Ciências Humanas, encontra-se em situação de “atraso 

relativo”, atraso este que seria derivado da “[...] combinação de dois fatores fundamentais: o 

isolamento em relação a outras disciplinas das ciências humanas e uma peculiar confusão 

entre prática profissional e pesquisa acadêmica”. (NOBRE, 2003, p. 150). 

A investigação brasileira atingiu patamares comparáveis aos internacionais em muitas 

de suas disciplinas, graças à implantação de um sistema de pós-graduação, entretanto, 

segundo Nobre (2003, p. 147), a pesquisa em Direito não atingiu esses patamares, embora 

tenha acompanhado o crescimento quantitativo das demais disciplinas das Ciências Humanas. 

Essa conjuntura serviu para que o jurista-pesquisador se debruçasse mais sobre a produção 

científica na sua área. 

Ocorre que, aceitar a hipótese do atraso, segundo Fragale Filho e Veronese (2004), é 

rejeitar o rótulo científico ao campo de pesquisas jurídicas e não consentir com a 

possibilidade de um verdadeiro diálogo do Direito com as outras áreas, sem, entretanto, ter 

que dialogar com a dogmática. Para os autores, o real “atraso” consiste na ausência de uma 

reflexão epistemológica e metodológica mais consistente na área jurídica.  

Verifica-se, ainda hoje, um saber jurídico excessivamente dogmático, rígido, de 

cientificidade duvidosa e longe das dimensões não normativas do Direito, o que decorre 

justamente do fato de que o normativismo se mantém como único objeto da Ciência Jurídica, 

assim como o racionalismo lógico-formal como sua única metodologia, o liberalismo como 

paradigma ideológico exclusivo e a mentalidade positivista. Portanto, é um saber e uma 

ciência inadequados para a realidade atual, esta última marcada por conflitos coletivos, 

mudanças aceleradas, emergência de outros direitos, mais sujeitos, outras demandas sociais e 

políticas (SANTOS; MORAIS, 2007). 

Um ensino jurídico condicionado pelo paradigma epistemológico normativo-

positivista, e a prática pedagógica baseada no método lógico-formal, contribuem para a 

formação do jurista cujo conhecimento é meramente descritivo da ordem jurídica e de uma 

desumanizada aplicação tecnoburocrática do Direito. Tais atitudes teóricas resultam na 

despolitização do saber jurídico e no esvaziamento do seu sentido ético (MACHADO, 2009). 

Conforme raciocina Machado (2009), o modelo pedagógico, a metodologia e o 

paradigma epistemológico da Ciência do Direito mergulharam em uma crise de legitimidade 

em que se encontram, com graves reflexos na formação dos bacharéis e profissionais do 

Direito, cuja cultura técnico-profissional dispersou completamente a visão política do 

fenômeno jurídico. 
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Na Ciência do Direito, a pesquisa precisa ser observada em suas várias dimensões, de 

maneira que em todas elas, para que seja efetivamente atingido o que se propõe na pesquisa, 

não se deve restringir à simples leitura e reunião de manuais escolares, muito menos a 

coletânea de jurisprudências. 

Machado (2009) considera que o ensino jurídico, atrelado à aplicação do Direito como 

um conjunto inerte de leis e decisões jurisprudenciais, tal como concebido no ambiente 

positivista/naturalista desde o século XIX, reprimem a dimensão reflexiva da Ciência Jurídica, 

e o saber jurídico se torna espaço da repetição, afanando-se numa ingênua descrição lúdico-

teórica das normas estatais e das instituições, por meio de uma didática autoritária e 

conservadora. 

A pedagogia tradicional do ensino jurídico, enraizado pela ideologia positivista e 

influência kelseniana, com todo o abstratismo típico dessa mentalidade, favorecerá a 

formação despolitizada e alienante do bacharel, tornando-o mero transmissor dessa ideologia 

dominante na seara do Direito e de sua Ciência (MACHADO, 2009). 

Em uma sociedade marcada pela especialização e compartimentalização dos 

conhecimentos, observa-se que o ensino jurídico se reduz, em grande parte, à mera 

transmissão pragmática de técnicas legalistas, desprezando-se a reflexão, investigação e 

crítica acerca do campo do saber destinado à busca pela justiça e pela segurança social. “Na 

verdade, melhor expressão não há para representar o modo do pensamento jurídico ainda 

vigente: ‘opera-se o Direito’, em vez de ‘reflete- se’ ‘critica-se’, ‘investiga-se’”. 

(BELCHIOR, 2017).  

Saliente-se que o incentivo aos alunos para o interesse pela pesquisa é obrigação, não 

só da instituição, mas também do corpo docente, na medida em que a ausência da pesquisa 

dificulta o amadurecimento e o estabelecimento de um senso crítico pelo aluno, contribuindo 

para que eles sejam lançados no mercado de trabalho com dificuldades de caminhar por conta 

própria, possibilitando inclusive o fracasso profissional.  

Percebe-se, nestas circunstâncias, a exigência de pessoas que se preocupem com a 

realidade que os envolve e não apenas profissionais que dominem funções burocráticas e 

tecnicistas. Enseja-se a formação de juristas que aceitem, compreendam e cumpram uma 

função na sociedade. 

Em adição, a realidade dos cursos de graduação, como bem observa Cunha (1998), 

dificulta quase sempre, a aglutinação do ensino com pesquisa. O ensino geralmente está 

acompanhado da concepção positivista de Ciência, marcada por prescrições e certezas, 
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contribuindo para que a ideia de ensinar seja resumida em dar aulas, ministrando bem o 

conteúdo, sem atribuir real valor ao modo de aquisição de conhecimentos, às estruturas 

epistemológicas que fundamentam cada ciência e/ou à estrutura de controle do conhecimento 

que está na sociedade. 

A carência da formação docente na área jurídica faz com que se perpetue a reprodução 

dos modelos obtidos como alunos na graduação – desde a questão disciplinar até aos valores 

escolhidos na hora da avaliação. Esta circunstância promove a eternização da aula expositiva. 

Não há de se exigir do docente do ensino superior que seja um cientista da educação, porém, 

se deve promover todo o meio necessário para que este tenha efetiva consciência do seu papel 

no processo ensino-aprendizagem, e que busque aprender a ensinar como parte desse caminho 

(OLIVEIRA, 2010). 

Tal repetição de prática pedagógica, em muitos casos, levada a efeito por professores 

com discutível preparo didático e científico, entroniza o discurso dogmático como 

fundamento do ensino jurídico, o que dificulta uma análise crítica fundada pelo meio social 

constantemente em mudança, em que ocorrerá a prática do saber jurídico. Isso ocasiona 

significativo distanciamento do conhecimento dogmático do Direito em relação ao 

entendimento das urgências cada vez mais complexas da realidade social e política. 

Deve-se considerar, também, que a necessidade de formação de professores acarreta o 

risco de considerar a pós-graduação como uma etapa somente de titulação para atender a uma 

necessidade que é nova no sistema educacional de Direito: a demanda por mestres e doutores. 

Fragale Filho e Veronese (2004) sustentam a ideia de que é necessário identificar uma tensão 

central nos programas de pós-graduação e no âmbito das universidades: a dicotomia formação 

profissional/produção científica. 

Enquanto a formação de quadros de profissionais é uma necessidade ainda atual ante a 

demanda de docentes na área do Direito, deve-se considerar que esses quadros precisarão ser 

dotados também de uma capacidade de reflexão metodológica e epistemológica e não apenas 

transferi-los do mundo prático-jurídico em que vivem para o mundo acadêmico. Caso 

contrário, o propósito para o qual o tripé ensino, pesquisa e extensão para o qual foi situado, 

não logrará com êxito. 

Não se refere aqui de rejeitar o mundo judicial e sustentar que a academia é um local 

que não comporta a atuação de práticos, mas sim de evidenciar que os critérios de 

legitimidade acadêmica devem ser igualmente aplicados tanto à área jurídica quanto aos 

demais espaços universitários. A ideia não é estabelecer um mundo ideal isolado, 
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contaminado pelos critérios judiciais de legitimidade, mas é de sedimentar um diálogo entre a 

reflexão e a prática com suporte dos parâmetros estabelecidos pelo mundo acadêmico. 

(FRAGALE FILHO; VERONESE, 2004). 

O professor precisa ter uma formação que lhe possibilite fazer conexão entre os 

conhecimentos científicos e os do aluno, porquanto a educação superior se tornou estratégia 

para o desenvolvimento humano, o que torna imprescindível a reflexão sobre esse processo. 

Compete aos professores do curso de Direito transformar suas ações, observando novas 

modalidades didáticas e metodológicas de promoção do ensino e da aprendizagem, para que 

não venha a ser um mero expectador dos avanços estruturais da sociedade, mas um 

instrumento motivador desse fenômeno. 

As transformações, instabilidades, incertezas e desafios, vivenciados pelo ensino do 

Direito esbarram no modelo vigente herdado da tradicional maneira de compreender a Ciência 

Jurídica sob o enfoque preferencialmente liberal e positivista, em que a aula é vista, 

sobretudo, como um padrão a ser seguido, obtendo na letra da lei, fonte inesgotável de 

conhecimento. São arcaísmos como estes que dificultam proporcionar o ensino jurídico sob 

novas perspectivas. 

Consoante assevera Feres (2018), a natureza do ensino jurídico, na maior parte das 

universidades brasileiras, se retrata pelo professor, sob o invólucro de uma pretensa liberdade 

que o encoraja a impor seu saber com indiferença e exige de seus alunos a reprodução das 

verdades expressas. Por mais que em algumas situações ocorra de modo sutil, em outras a 

ação do professor se verifica mais ostensivamente, ao ditar o conhecimento numa relação de 

verticalidade impositiva. 

Essa estrutura de ensino situa o professor-educador como o detentor das verdades 

necessárias ao ensino adequado, e, no outro pólo, o aluno, que pode ser representado por uma 

tábula rasa, pronto para se deixar encher de conhecimentos (verdades perfeitas e acabadas), 

para permitir a ocupação de sua mente pelos axiomas (valores) do sábio, sem capacidade 

crítica FREIRE (1998). 

Essa ideia de educação que nasce da percepção desses depósitos ocasiona distorcida 

óptica de educação, sem criatividade, nem transformação e, consequentemente, sem saber e, 

como dito alhures, só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente, que as pessoas fazem no mundo, com o mundo e com os outros (FREIRE, 1998). 

Deste modo, entende Rodrigues (2008), a cada dia se exige dos profissionais do 

Direito uma visão mais ampla, e não apenas legalista, para que eles possam participar 
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ativamente no processo social global, afastando-se da mera tecnicidade ligada exclusivamente 

às atividades forenses. Somado a isso, tradicionalmente, os professores de Direito, muitas 

vezes, são profissionais que se dividem entre a prática da docência com a atuação em outras 

profissões, podendo acarretar em menos tempo dedicado à área. 

Carlos Alberto Bittar (2006, p. 157) observou que, há bem pouco tempo, os 

profissionais do Direito se interessavam pela docência como um hobby intelectual e, por 

consequência, possuem em seu perfil mais genérico uma série de deficiências com relação aos 

profissionais de educação de outras áreas, dentre elas, a falta de didática no ensino; o escasso 

preparo metodológico; desconhecimento da legislação que rege o setor; a distante 

compreensão da lógica dos procedimentos educacionais, tornando o espaço acadêmico regido 

pelas mesmas regras de exercício das profissões jurídicas; o deficiente preparo psicológico no 

trato com os alunos e, ainda, a inabilidade para a formulação de projetos pedagógicos.  

Cumpre observar que as diretrizes da LDB se remodelaram no sentido de incentivar 

um ensino jurídico mais atento às relações humanísticas, comprometido com as competências 

e habilidades necessárias para a formação do profissional, fomentando, ainda, às instituições a 

reunirem os conteúdos de formação geral, profissionalizantes, atividades práticas e outros que 

possibilitassem a escolha do aluno, como monitorias e iniciação científica.  

As influências da relação entre o professor e aluno são perceptíveis na vida de ambos, 

de modo que o docente do ensino superior em Direito, muitas vezes, conduz características 

adquiridas ainda como aluno durante o curso. Percebe-se que o estudante do ensino jurídico 

tende a se espelhar em professores pelos quais mantêm admiração e se identificar com a 

disciplina ministrada pelo respectivo mestre. Do mesmo jeito, é também comum o aluno ter 

menos domínio em determinadas áreas jurídicas ou ter dificuldades no aprendizado pelo 

simples fato de serem ministradas por um docente que pouco se preocupa com a prática 

pedagógica.  

A formação docente, por força do art. 66, da Lei Federal nº. 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), prevê que os professores do magistério 

superior no Brasil terão sua formação na pós-graduação, “[...] prioritariamente em programas 

de mestrado e doutorado”. (BRASIL, 1996). Apesar, contudo, de a legislação prever que o 

professor busque a pós-graduação para estar apto a lecionar no ensino superior, a norma não 

orienta como se dará a formação docente. “No que tange à legislação, esta não é precisa 

quanto à formação pedagógica de mestres e doutores; as universidades fazem o que julgarem 

melhor.” (VAZ DE MELLO, 2002, p.13). 
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Geralmente, os professores dos cursos de Direito não têm formação pedagógica antes 

de iniciarem a docência. Muitas vezes, assumem uma turma de alunos sem saber o que a 

docência exige. Consoante antevê Aguiar (1999, p. 80), os docentes de Direito atuam como 

verdadeiros “[...] professores de emergência, geralmente juízes, promotores e advogados, que 

só ouviram falar em educação no dia em que foram convidados a lecionar”. 

O professor que possui pouco tempo de dedicação à docência tende a ser um mero 

transmissor do conhecimento e da ideologia dominante. Marques Neto (2001, p. 55) observa 

que, nesse caso, o docente funciona apenas como veículo de um saber que ele não elaborou 

mediante o qual não se posicionou sob de uma perspectiva reflexiva e crítica. Para o autor, “O 

professor passa a verdade do sistema dominante e a quer de volta, intacta, nas avaliações que 

ele faz do aluno”. 

Este trabalho defende o ponto de vista consoante o qual qualquer mudança esperada 

em relação ao ensino jurídico passa pela reflexão sobre a formação dos seus professores. 

Corroborando esse entendimento, Aguiar (1999, p. 83-84), sobre a escola jurídica, depreende 

que, “[...] ou ela permanece como está e empurra os operadores jurídicos para limbo da 

significância histórica, ou se refaz dando-lhes novo sentido”.  

Em um levantamento sobre a metodologia do ensino jurídico elaborado por Melo 

Filho (2000, p. 38-39), constatou-se que 63% dos docentes da época utilizavam como técnica 

única ou “modus operandi” didático exclusivo a aula expositiva em sala.  Com a 

predominância das aulas de exposição de conteúdo, o aluno tende a delimitar os estudos 

apenas àquilo que foi exposto em sala, fato que corrobora o dado, levantado pelo autor, de que 

67% dos alunos restringem o seu estudo, em cada disciplina, a um só livro-texto ou ‘manual’ 

adotado pelo professor. 

O docente, muitas vezes, pelo fato de não ter preparação pedagógica para exercer o 

magistério, repete o modelo de ensino que vivenciou, com a certeza de que é assim que se 

aprende mesmo. Atrelado a isso, obedece o modelo amplamente replicado pelo ensino 

jurídico tradicional, jungido a um dogmatismo rígido, que impede o docente de querer mudar 

a situação, sob o velho argumento de que “foi assim que aprendi”.    

Em outro dado do levantamento feito, mesmo naquele ano, mas que ainda se mostra 

importante para reflexão aqui expressa, constatou-se que 72% dos professores dos cursos 

jurídicos que ministram uma só disciplina, duas ou três vezes por semana, não realizam 

trabalhos de pesquisa, consequentemente não orientam os alunos individualmente e 

extraclasse, não participam de outras atividades acadêmicas fora da sala de aula.  
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Este indicador articula-se com a existência, ainda, de um distanciamento da pesquisa e 

efetivamente ao ensino jurídico, fato que compactua com a circunstância de que falta um 

programa brasileiro de pós-graduação em Direito com nota sete, demonstrando que o País não 

atingiu o nível dos melhores programas internacionais e que, apesar de perceptível evolução 

da pesquisa, ainda há muito o que melhorar.  

O ensino é, todavia provavelmente, o melhor exemplo dessa renovação, à medida que, 

integrado ao conhecimento produzido por meio da pesquisa e aos anseios da sociedade, ganha 

em relevância e significado para a comunidade universitária. Desse modo, ensinar confirma 

uma atividade que, ao mediar a pesquisa e a extensão, se enriquece e amadurece nesse 

processo: o professor universitário, ao integrar seu ensino à pesquisa e à extensão, mantém-se 

atualizado e conectado com as transformações mais recentes que o conhecimento científico 

provoca ou mesmo dele é objeto na sua relação com a sociedade, além de formar novos 

pesquisadores, críticos e comprometidos com a intervenção social. Logo, não há pesquisa nem 

extensão universitária que não desemboquem no ensino.  

Portanto, refletir acerca de uma reformulação do ensino jurídico não é pensar apenas 

em mudar o que deve ser ensinado, é uma mudança que se articula com vários aspectos em 

torno do ensino do Direito, de modo que buscar novos caminhos para a transmissão de 

conhecimento envolve tanto transformações na realidade pedagógica como a ruptura com o 

modelo de ensino jurídico tradicional preso ao formalismo excessivo. Na próxima reflexão, 

analisa-se o incentivo à pesquisa no Direito, ainda na gênese do âmbito acadêmico, como 

mecanismo de superação dos paradigmas atrelados ao ensino do Direito tradicional.   

 

3.2 O cultivo da pesquisa no âmbito acadêmico e sua ruptura com o ensino jurídico 

tradicional: aportes para a formação do aluno-pesquisador 

 

Ao iniciar o curso de Direito, o estudante recebe desde o começo uma avalanche de 

teorias, conceitos, princípios e doutrinas, sem que lhe sejam indicados mecanismos para a 

instrumentalização prática dos conhecimentos teóricos. O aluno inicia os estudos, salvo raras 

exceções, sem ter ideia, sequer, de que como tais teorias serão aplicadas na realidade em que 

se inserem, dando início para um paradoxo, visto que o Direito é formulado para ser aplicado 

na realidade prática. O conhecimento jurídico aspira à sua aplicação na realidade da vida e o 

não alcance dessa percepção pelo aluno faz com que o estudante desista logo no início do 

curso.  
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Pretende-se demonstrar, nesse momento, que é imprescindível para o estudante a 

concepção de um Direito apoiado na pesquisa científica desde os primeiros contatos com os 

ensinamentos jurídicos, visto que é por meio do aperfeiçoamento da pesquisa pelo aluno que 

se pode atingir a ruptura com os entraves que impossibilitam a superação dos desafios 

contemporâneos do ensino jurídico, quais sejam, a permanência do ensino jurídico tradicional 

atrelado ao ensino do Direito excessivamente formalista.   

Isto porque o aluno-pesquisador consegue atingir um elevado grau de concepção crítica 

e reflexiva que a ele possibilitará romper com as amarras do ensino jurídico tradicional preso 

ao dogmatismo jurídico, uma vez que, por meio da pesquisa, tanto professores quanto  alunos 

produzirão conhecimentos que possam ser úteis à melhoria do próprio ensino jurídico, 

promovendo melhor inserção do pesquisador no contexto acadêmico em que se encontra, 

transformando-o. 

A pesquisa científica no âmbito acadêmico do Direito já vem sendo fomentada há 

algum tempo. A Associação Brasileira de Ensino de Direito, em 2013, formulou 

apontamentos acerca das atitudes que devem ser adotadas, de modo a reformular o ensino 

jurídico nesse sentido. Defendeu-se a necessidade de enfatizar a pesquisa científica no 

Direito, de maneira a estabelecer uma formação jurídica, transposta à formação técnica e 

dogmática amplamente aplicada no âmbito do ensino jurídico. Para tanto, requer-se que as 

instituições na área devam dar aos estudantes subsídios suficientes para o desenvolvimento da 

pesquisa jurídica. 

Por intermédio do art. 21, inciso II do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, é 

possível afirmar que a legislação educacional brasileira prima pela estruturação dos cursos de 

graduação dividida em ensino, pesquisa e extensão, em que o ensino é constituído das aulas 

expositivas e interativas de docentes e discentes. A extensão é a interação além da sala que, 

em muitos casos, se desenvolve na interação dos discentes e com a comunidade. E a pesquisa 

é a formação contínua dos estudantes a fim de torná-los humanos e críticos, capazes de 

absorver preceitos e, além disso, questioná-los. 

O Decreto nº 9.235/2017 dispõe acerca da intenção do legislador em promover aos 

docentes estímulos para a produção científica de pesquisas, disciplinando, inclusive, no 

parágrafo único do art. 93 que o trabalho em tempo integral do docente deverá ser de 40  

horas semanais, sendo 20 dessas horas resguardas para desenvoltura de outras atividades que 

necessariamente não ocorrem dentro da sala de aula, entre as quais a atividade de pesquisa. 
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Na perspectiva de Severino (2011), o ensino superior tem que atender a três objetivos 

centrais, por meio da propiciação de ensino de qualidade e integrando: formar os discentes 

profissionais qualificados capazes de ingressar no mercado de trabalho de maneira efetiva; 

introduzir e desenvolver nos discentes a atividade de pesquisa de modo a formar cientistas no 

seio da academia, e, em consequência desses, juntamente com a estrutura básica determinada 

pela legislação educacional brasileira – ensino, pesquisa e extensão – produzir cidadania. 

Tudo isto envolve reflexão, aprofundamento, metodologia e objetividade – elementos  

importantes na pesquisa científica. A pesquisa jurídica vai permitir o aluno aprofundar seus 

conhecimentos sobre as matérias objeto da pesquisa, desenvolver a noção de métodos de 

investigação científico-jurídicos e de desenvolver espírito crítico, já que, conforme 

amplamente discutido, a configuração social atual exige a busca, adequação e disseminação 

de invocações acadêmicas que sejam impulsos no sentido de redefinir o papel das instituições 

de ensino superior e da Ciência como um todo (SANTOS, 2007). 

Ao tratar sobre a iniciação científica, Ericone (2007) ressalta que esta é de suma 

importância para os discentes, haja vista que é capaz de proporcionar vivências práticas ainda 

no plano acadêmico, momento em que, certamente, o aluno prepara seu perfil profissional e, 

tendo acesso a essa vivência, poderá refletir de modo eficaz a respeito da formação 

profissional pela qual transita. 

Consoante as lições de Demo (2002), os conhecimentos científicos advindos das 

pesquisas acadêmicas devem ser reconhecidos, primeiramente, por serem atitudes cidadãs 

pela busca constante do conhecimento científico e, a posterior, como instrumento inibidor 

para que os resultados advindos não sejam meros instrumentos de poder e manipulação das 

maiorias, de modo a beneficiar toda a comunidade e, por que não dizer, a comunidade 

jurídico-acadêmica. 

A pesquisa é importante na formação crítica do aluno e, como leciona Freire (2014), a 

pessoa sem a capacidade de captar criticamente seus temas, de conhecer para interferir, é 

levada pelo jogo das próprias mudanças e manipulada pelas prescrições que já lhes são 

impostas, de tal sorte que se precisa, primeiramente, proporcionar à pessoa o início de uma 

conscientização crítica sobre a sua vivência.  

Para investir no campo da pesquisa em Direito, no entanto, é necessário que tal seja 

feito sob uma perspectiva interdisciplinar, não só para expandir a qualidade das produções 

científicas na área, mas, sobretudo, com foco na função social da Ciência Jurídica, que é 

disciplinar de modo harmônico o convivo social das pessoas, objetivando a justiça, de modo 
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que o Direito precisa se qualificar para acompanhar as modificações sociais e a essas ser 

capaz de ser instrumento regulador.  

Observa-se que houve discernimento quanto à necessidade de complementar, pela 

perspectiva interdisciplinar com outros tipos de saberes e pela incorporação de instrumentos 

diversos da modalidade clássica dogmática, o ensino tradicional implantado nos cursos 

jurídicos de padronização do conhecimento por meio dos ensinamentos dogmáticos das 

legislações em aulas apenas expositivas, onde se tinha uma relação vertical do discente, 

receptor do conhecimento dogmático, para o docente, transmissor do conhecimento 

dogmático (ARANHA; FERREIRA; SOUZA, 2011). 

A perspectiva interdisciplinar além de expandir a qualidade das produções científicas no 

âmbito do Direito permite conciliar a Ciência Jurídica da sua função social, conquistando de 

modo harmônico o convivo social dos indivíduos objetivando a justiça, de modo que o Direito 

precisa se qualificar para acompanhar as modificações sociais e a essas ser capaz de ser 

instrumento regulador. 

De efeito, é inevitável a reflexão acerca dos modelos epistemológicos atuantes no 

ensino jurídico brasileiro, ao passo que se evidencia a necessidade de serem implementadas 

opções que visem a tornar o ensino do Direito no Brasil mais humano e crítico, haja vista que, 

além das codificações, o bacharel do Direito precisa dominar essas vertentes. 

Consoante as lições de Wolkmer (2000, p. 1), a obtenção de uma nova leitura histórica 

do fenômeno jurídico, como expressão cultural de ideias, pensamentos e instituições, 

implicou a reinterpretação das fontes do passado sob o viés da interdisciplinaridade
3
 (social, 

econômico e político) e da reordenação metodológica, em que o Direito devesse ser descrito 

sob uma perspectiva desmistificadora.  

Desde o ano de 1994, quando o MEC editou a Portaria nº 1.886/94 e a Resolução nº 9 

do CNE/CES, percebeu-se atenção maior para a interdisciplinaridade nos cursos de Direito. 

Observa-se, entretanto, que, assentada numa tradição positivista e legalista, a cultura jurídica 

é resistente para a adoção de novos paradigmas de conhecimento.  

No que tange à interdisciplinaridade para o ensino jurídico, não deve se limitar à mera 

exigência de cursos propedêuticos no início da graduação, correndo o risco de serem 

                                                           
3
 O que corrobora a proposta do artigo 43 da LDB, em que a educação superior tem por finalidade estimular a 

criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, formando diplomados nas 

diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da cultura, do entendimento do ser humano e do meio em que vive. A 

promoção e divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade visa ao permanente aperfeiçoamento cultural e profissional do cidadão, estimulando o conhecimento 

dos problemas do mundo atual. 
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esquecidas pelos estudantes, devendo fazer parte de todo o processo de formação do jurista 

desde os primeiros contatos do estudante com o estudo do Direito.  

A pesquisa em âmbito jurídico, estando em constante evolução, possibilita ao aluno 

pesquisador criar mecanismos para a afirmação dos preceitos fundamentais da Ciência 

Jurídica Social dentro da nova conjectura do ensino jurídico atrelado aos constantes 

movimentos sociais em que está inserido como membro. Cumpre, entretanto se indagar: como 

gerar a cultura do aluno pesquisador no ambiente acadêmico? 

No ambiente jurídico-acadêmico, ao se desprender da leitura da maioria dos manuais de 

metodologia e programas das disciplinas de metodologia, é comum se perceber que a 

atividade de pesquisa foi trabalhada apenas parcialmente, quando não muito a metodologia da 

pesquisa científica tenha sido tratada com a simples esquematização de como produzir o 

trabalho de conclusão de curso, que é obrigatório. 

Neste momento, tem-se o propósito de analisar como e em que medida a iniciação 

científica no ensino de graduação do Direito pode contribuir para melhorar o aluno-

pesquisador durante todo o percurso acadêmico, considerando que, apesar do incentivo na 

área, percebe-se que não é tradição do jurista ser pesquisador, sobretudo em tempo integral 

(COUTINHO, 2012).  

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações assevera que, para 

fazer evoluir um país, é necessário desenvolver pessoas, isto é, elevar o patamar de 

informação disponível e prover a população de conhecimentos básicos de Ciência e 

Tecnologia, porque estes são centrais. Além disso, é necessário estimular os jovens a se 

tornarem profissionais da Ciência e Tecnologia, para o avanço no conhecimento.  

Referido Ministério corrobora a ideia de que, desde os primeiros anos da educação 

formal, estudantes sejam postos em contato com a cultura científica, ou seja, com a maneira 

epistemológica de produzir conhecimento e com as principais atividades humanas que têm 

moldado o meio ambiente e a vida no decorrer da história (BRASIL. CNPq, 2018). 

A título de ilustração da trajetória de investimentos em estudos e pesquisas por parte das 

agências financiadoras no Brasil, em 1948, foi fundada a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), e instituído um centro de pesquisa com perfil de laboratório 

nacional, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), em 1949 (PINHO, 2017). 

Posteriormente, foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), fundado em 

1951, Lei nº 1.310, de 15 de janeiro de 1951 (BRASIL, 1951); e, em de 12 de novembro de 

1990, no Ceará, foi criada a Fundação Cearense de Amparo à pesquisa, depois transformada 
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em Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) 

pela Lei 11.752 (BRASIL, 2001). 

Começavam no Brasil o incentivo e o fomento à pesquisa para a formação e capacitação 

de recursos humanos, à promoção e ao desenvolvimento da tecnologia e à difusão dos 

conhecimentos científicos e técnicos produzidos, objetivando tais instituições o estímulo ao 

desenvolvimento científico e tecnológico (CEARÁ. FUNCAP, 2018).  

Desde então, se despertou para a importância da pesquisa na graduação por identificar 

que ali seria o ambiente ideal para a atuação do aluno como sujeito de sua aprendizagem, por 

meio, principalmente, da integração entre a graduação e a pós-graduação. Corroborando esse 

entendimento, o Projeto Nacional de Educação (BRASIL, 2001) entende que o fomento à 

pesquisa no âmbito acadêmico visa a atingir a indissociabilidade pesquisa, ensino e extensão, 

como condição para o exercício profissional criativo.  

Assevera Maria de Pinho (2017) que, dada a trajetória de investimentos em estudos e 

pesquisas por parte das agências financiadoras, desde os anos de 1950, é possível perceber 

que a participação dos alunos da graduação ainda era bastante tímida até os anos 2000. A 

inserção nos programas de Iniciação Científica pode ser considerada ponto estratégico deste 

programa, no recrutamento de novos talentos para a produção de Ciência, Tecnologia e 

Inovação no País.  

A ampla reestruturação das instituições do ensino superior demonstra que as 

universidades voltaram sua atenção para a graduação, com a perspectiva de selecionar os 

alunos mais destacados para a participação em projetos de pesquisa desde os primeiros anos 

do curso. Essa iniciativa, por sua vez, facilitaria os sucessos subsequentes nos níveis de pós-

graduação stricto sensu, já que os alunos que participam da Iniciação Científica (IC) são 

considerados os que entram mais rapidamente para os cursos de mestrado (PINHO, 2017).  

Embora haja, no País, agências de fomento que destinam verbas para a atividade de IC, 

o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) do CNPq, criado em 1988, 

é um dos poucos normatizados que ensejam aos estudantes ainda na graduação estrearem com 

a iniciação científica.  

O Programa objetiva que, com o investimento, haja contributo na redução do tempo 

médio de titulação de mestres e doutores; diminuição das disparidades regionais na 

distribuição da competência científica do País; maior interação da graduação e pós-graduação; 

qualificação dos melhores alunos para os programas de pós-graduação, e incentivo de talentos 

potenciais entre estudantes durante a graduação. 
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Sob a óptica da normatização (RN–017/2006), as atividades da IC são importantes por 

várias razões, como por: a) despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de graduação, mediante suas participações em projetos de pesquisa, introduzindo o 

jovem universitário no domínio do método científico; b) proporcionar ao bolsista, orientado 

por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como 

estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; c) possibilitar a 

diminuição do tempo de permanência do bolsista na pós-graduação e d) despertar no bolsista 

uma nova mentalidade em relação à pesquisa e prepará-lo para a pós-graduação.  

A pesquisa na graduação pode ser um caminho para a autonomia intelectual do jovem, 

que passa a ter a possibilidade real de exercer sua criatividade e de estabelecer um raciocínio 

crítico. Além disso, conforme ressaltado na subseção imediatamente anterior, ela pode 

permitir a articulação entre os vários conhecimentos, constituindo-se em um dos caminhos 

para a execução de projetos interdisciplinares, que envolvam, também, a superação da 

dicotomia teoria e prática (PINHO, 2017, p.664).   

A Iniciação Científica (IC), consoante as lições de Calazans (2002), cuida de introduzir 

o aluno de graduação no mundo da ciência, das técnicas científicas e do desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, sob a orientação de um docente. São diversas as possibilidades para os 

acadêmicos: a participação do aluno no processo na elaboração do conhecimento; a 

possibilidade de promover aumento do seu desempenho acadêmico do aluno, repercutindo no 

aumento das notas das disciplinas do curso de graduação; e o contato direto com orientador e 

pesquisadores da área.  

Tais benefícios são de grande valia, quando vislumbrados aos estudantes de Direito que, 

desgastados de adquirirem conhecimentos pelos mesmos modos do ensino jurídico 

tradicional, adentrarão um universo repleto de oportunidades, onde podem ser observados 

benefícios inclusive profissionais como: a possibilidade de socialização profissional, atingida 

pela participação em grupos de pesquisas, congressos e publicação em revistas científicas; o 

aumento da possibilidade de inserção na carreira acadêmica, em cursos de mestrado e 

doutorado; e a ampliação do conhecimento de uma área de atuação.  

Sendo a graduação jurídica reconhecida, de modo geral, como lugar de reprodução de 

ensino, a Iniciação Científica pode contribuir, inclusive, para a efetivação das relações de 

ensino e pesquisa, teoria e prática, graduação e pós-graduação, constituindo-se como um 

excelente instrumento educativo que caminha entre a pesquisa e o ensino.  



51 
 

Verificam Maccariello, Novicki e Castro (1999) que o aspecto central dos programas de 

investimento em pesquisa é a distinção da função pedagógica, visto que os alunos neles 

inseridos assumem uma atitude crítica, muitas vezes, interdisciplinar, globalizada e histórica, 

do conhecimento acumulado e das situações sociais. Os benefícios da IC vão desde o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, até uma atitude ativa perante os 

problemas, seja na vida acadêmica, seja na existência prática. 

Outro benefício apontado por esses autores é a possibilidade de verificação, pelos 

estudantes, acerca do currículo e das práticas pedagógicas do curso em que foram 

matriculados, ratificando a ideia aqui defendida de que a pesquisa é um meio imprescindível 

para a adequação do ensino jurídico às novas demandas sociais.   

A Iniciação Científica é um significativo instrumento de introdução do aluno na prática 

de pesquisa logo nos primeiros anos de graduação, possibilitando-lhe um comportamento 

ativo no conhecimento e na aprendizagem, processo este que, na área do Direito, está carente 

de amparo ante as diversas problemáticas apontadas no decurso deste trabalho.      

Deste modo, a investidura na Iniciação Científica, logo nos primeiros contatos com os 

estudos do Direito, deve partir tanto da instituição e de professores quanto do futuro bacharel, 

visto que os benefícios podem ser observados em vários níveis -produção, atualização, 

aprofundamento de conteúdos específicos da área; criação de linhas de pesquisa que, por 

vezes, permitem desenvolver projetos interdisciplinares; atividades de ensino mais criativas; 

aproximação do aluno do instrumental metodológico para atividades científicas; estímulos à 

criação de problemas; e  legitimação da produção dos conhecimentos.  

Estes benefícios validam a ideia de cultivar o aluno pesquisador já no início da 

graduação em Direito, entretanto não se pode desconsiderar o fato de que, apesar de salutar 

para o ensino jurídico, conseguir tamanha conquista não é tarefa simples, mas se torna 

imprescindível ante a necessidade da formação de profissionais críticos, capacitados a 

responder aos desafios sociais, dotados de autonomia e iniciativa.  

Essa conjectura vai de encontro a uma realidade que se percebe na vida acadêmica do 

curso de Direito: os estudantes só efetivamente imergem na pesquisa quando da produção do 

trabalho de conclusão de curso (TCC). No próximo momento serão feitas reflexões sobre essa 

realidade que, de acordo com o que é defendido neste trabalho, distancia o ensino jurídico da 

mudança aqui pretendida.    
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3.3 Reflexões acerca da dissonância do momento de elaboração do TCC e o instante em que 

efetivamente há imersão na pesquisa por parte do estudante de Direito 

 

Conforme visto anteriormente, o discente do Direito, quando inserido no meio 

acadêmico, deve, segundo a legislação educacional brasileira e consoante a proposta aqui 

defendida, ser incentivado a desenvolver a atividade de pesquisa tão logo se inicie a sua 

formação, haja vista que as instituições de ensino superior e as universidades além de 

desenvolverem papel fundamental na formação profissional, são recursos fundamentais na 

formação crítica dos estudantes. 

É imprescindível, entretanto, que, durante o primeiro ano da formação profissional dos 

discentes, a estes fossem oferecidos suportes eficazes para despertar interesse pela atividade 

de pesquisa e, nos anos posteriores, esse interesse fosse mantido por meio de incentivos 

constantes. É muito comum, todavia, o primeiro contato do discente com a atividade de 

pesquisa científica ocorrer somente no momento de produção do trabalho de conclusão de 

curso para a obtenção do título de bacharel em Direito. 

Não é raro perceber que, em sua maioria, os alunos se acham despreparados para 

desenvolver a pesquisa, precisando produzir, muitas vezes de modo forçado, já que é requisito 

de conclusão, justamente por ser aquele momento o primeiro contato com a atividade de 

pesquisa, o que a eles impossibilita, inclusive, alcançar maiores níveis de qualidade. 

Sobretudo, não seria razoável exigir de estudantes que tiveram pouca ou nenhuma vivência 

com o instituto da pesquisa científica pudessem produzir, ao final de suas formações, 

trabalhos científicos com altos índices de qualidade.  

Somado a isso, depreendendo-se da leitura da maioria dos manuais de metodologia e 

observando os programas das disciplinas de Metodologia, percebe-se que a atividade de 

pesquisa é trabalhada apenas parcialmente, tratada como simples esquematização de como 

produzir o trabalho de conclusão. 

Ainda é pertinente o fato de que a roupagem dos trabalhos ditos científicos tenha 

importância quanto ao conteúdo; de maneira que o estudo de metodologia se resumir na 

adequação dos trabalhos às normas formais de produção bibliográfica, quando, então, o 

professor se encarrega ao exame e correção das normas da ABNT no trabalho do arguido. 

Enquanto isso, o acadêmico que, em cinco anos de curso pouco escreveu, buscará amparar-se 

nas aulas de Metodologia Científica e de Projeto de Monografia para conceder-lhe arcabouço 

na produção intelectual (GUIMARÃES, 2010). 
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Consoante alerta Guimarães (2010), o monografista enfrenta tantas dificuldades para 

escrever seu texto que apela, inconcebivelmente, para os trabalhos de encomenda ou para o 

plágio que, via de regra, nem sempre são detectados mas são, ironicamente, satisfatórios para 

os professores examinadores, ante o caráter de cientificidade apresentado, “[...] ao menos a 

forma de cientificidade, pois que o conteúdo é, quase sempre, a reprodução do que já foi 

dito”.  

Do aluno, há pouco aspecto crítico e pouca reflexão autêntica sobre a proposta 

problemática delineada no trabalho. Enquanto isto, observa-se o Direito tornar-se hermético, 

impedindo que se leve em consideração o fato de que, em verdade, ele se estende por um 

amplo universum, no qual cabem não apenas os conceitos normativos, como também um 

largo campo humanístico; além do sociologismo comteano, do psicologismo, da criminologia, 

da economia, subjaz o drama que é a vida do homem, muitas vezes insondável pela Ciência, 

mas sempre ocorrente, carecendo de meditação e de compreensão (GUIMARÃES, 2010).  

Para o autor, o principal problema da dificuldade enfrentada pelo aluno na elaboração 

do TCC reside justamente no modelo de ensino tradicional, aquele caracterizado pela aula 

magistral (expositiva), em que o eixo central é não mais do que a interpretação gramatical das 

normas legais. Essa deve ser uma questão a ser superada e, desde então, pensar na 

implementação do incentivo à pesquisa, desde os primeiros anos da vida acadêmica, torna-se 

uma ambição mais fácil de ser atingida (GUIMARÃES, 2010). 

Não se intenta com isso transformar a academia jurídica em um centro de pesquisa, 

visto que nem todos os formandos têm vocação acadêmica e poucos são os que se dedicarão 

aos estudos pós-graduados, almejando ser pesquisadores ou docentes, pois a vocação para a 

pesquisa é independente da vocação profissional e não se manifestam na mesma medida nos 

bacharéis, entretanto, se postula, neste trabalho, ser a pesquisa o trampolim para saltar sobre o 

ensino jurídico tradicional, de modo que deixar para o final do curso seu fomento é um 

paradoxo que precisa ser superado. 

Isso porque, como já ressaltado, o estudante de Direito, por não se sentir atraído a 

pesquisar, deixa para o lance de elaboração do TCC, o efetivo momento de imersão na 

pesquisa, quando poderia utilizá-la como principal aliada na produção dos saberes e aquisição 

de conhecimento durante toda sua trajetória acadêmica.  

Como leciona Leite (2008), o avanço do conhecimento, seja da communis opinio ou da 

Ciência, passa pelo processo da pesquisa, mostrando, assim, que a investigação é inerente ao 

desenvolvimento da sociedade. O conhecimento realiza pesquisa, produz saberes por meio de 
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investigação, da busca de informações, da procura de respostas para os diversos tipos de 

perguntas e problemas. Para o autor, a investigação é um dos recursos mais primitivos, que 

representa a capacidade criativa e o domínio da Humanidade sobre a Natureza. Em qualquer 

fase da vida, o ser humano investiga, procura conhecimento, aprimora o raciocínio e contribui 

para o saber humano.  

Na perspectiva de Tozoni-Reis (2007, p.7-8), a pesquisa produz uma “[...] ação de 

conhecimento da realidade, um processo de investigação minucioso e sistemático, um 

processo de produção de conhecimentos para a compreensão de uma dada realidade”. É, 

portanto, aquisição de saberes, e com seu suporte, se busca conhecimento e o comunica com 

novos saberes. Sendo assim, ela é um instrumento imprescindível para o conhecimento, 

auxiliando o ser humano em seu desenvolvimento cognitivo e social.  Por meio dela, o 

pesquisador obtém informações para constituir outros saberes ou aprofundar naqueles já 

adquiridos. 

É sob a perspectiva da pesquisa geradora de conhecimentos que se emoldura o capítulo 

seguinte, mais especificamente sob a pesquisa empírica, que possibilitará novas conjecturas 

para a produção científica no Direito e, consequentemente para o ensino jurídico, uma vez que 

professores e doutrinadores optam pela simples demanda bibliográfica e distanciam-se da 

realidade, quando deveriam incentivar a compreensão do funcionamento do sistema judiciário 

em paralelo com a sociedade onde ele está situado. 

Antes, porém, de se debruçar sobre a pesquisa empírica, é mister que se observe haver 

tipos distintos de pesquisa, capazes de analisar a realidade além da perspectiva empírica. Não 

há aqui, no entanto, a pretensão de acarretar em modos rígidos de classificação dos tipos de 

busca, mas existe o objetivo de ressaltar que a procura empírica é uma importante fonte para a 

obtenção da experiência. 

Importa destacar o fato de que método e metodologia estão comumente interligados, 

visto que a metodologia estuda os métodos utilizados na procura de conhecimento, cuida dos 

procedimentos, meios e caminhos de se fazer Ciência; e é justamente o “fazer ciência” o 

ponto crucial nesse decurso de conhecimento. A ciência demanda tratar da realidade, tanto 

pela concepção teórica como prática (DEMO, 1990, p. 19).  

A importância da pesquisa manifesta-se por ser a atividade básica da ciência, pois, 

consoante às lições de Pedro Demo (1990), é por meio da pesquisa que se faz perceber a 

realidade, entretanto, esta realidade não é o que aparenta à primeira vista, muito menos é 

esgotada no conhecimento, pois sempre existe o que descobrir. Assim, a pesquisa é um 
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fenômeno inesgotável e não uma situação definitiva. Ela é fundamental para geração de 

conhecimento em que o ponto crucial reside no binômio sujeito-objeto em que se observam 

suas relações, seu conteúdo e o papel que cada um desempenha na elaboração de 

conhecimento. 

Distinguem-se quatro linhas básicas de pesquisa: teórica, metodológica, empírica e 

prática. A de aspecto teórico, conforme preceitua Pedro Demo (1990), caracteriza-se pela 

existência dos quadros teóricos de referência, desmontando-os e desvendando-os. Para o 

autor, não existe pesquisa meramente teórica, pois esta levaria à especulação, que é 

justamente reflexão feita à revelia da realidade.  

A pesquisa teórica deve ser fundamentada pelos quadros teóricos de referência, 

formulados por meio de alguns procedimentos. O primeiro procedimento proposto é o 

domínio dos clássicos de determinada disciplina, que já trazem acumulação de conhecimentos 

feitos por outros teóricos, polêmicas em curso, discussões em torno do assunto, dentre outros. 

Para Demo, o conhecimento criativo dos clássicos é uma das modalidades mais comuns de 

pesquisa teórica.   

Referido autor propõe, também, como procedimento para a elaboração de um quadro 

teórico de referência, o domínio da bibliografia fundamental, por meio da qual se obtém 

conhecimento da produção em que se pode aceitá-la, rejeitá-la e com ela dialogar 

criticamente. Esse procedimento é fundamental nas Ciências Sociais, pois, em virtude dos 

resultados já obtidos, há discussões intermináveis passíveis de acompanhamento pela leitura 

assídua. 

Por fim, Pedro Demo (1994) sugere, também, como procedimento para a obtenção de 

um quadro teórico de referência, a crítica, que diz respeito à discussão aberta como caminho 

básico do crescimento científico. Ele ensina que o bom teórico não é quem acumulou erudição 

teórica, leu muito e sabe citar, mas quem tem visão crítica na produção científica, com 

capacidade para produzir em uma personalidade própria. Um teórico que não passa do 

discípulo, do colecionador de citações, do repetidor de teorias alheias é um mau teórico.  

O autor sustenta que uma boa bagagem teórica não é de quem tem apenas domínio das 

teorias mais importantes em sua área de pesquisa, mas, principal e essencialmente, capacidade 

teórica própria, que também constitui teoria, marca a história das disciplinas com as 

contribuições originais (DEMO, 1994).  

Além da pesquisa teórica, elaborada por meio dos quadros teóricos de referência, outra 

linha básica é de cariz metodológico, caracterizada por ser um tipo voltado para a averiguação 
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de métodos e procedimentos adotados como científicos. "Faz parte da pesquisa metodológica 

o estudo dos paradigmas, as crises da ciência, os métodos e as técnicas dominantes da 

produção científica". (DEMO, 1990, p. 37). Ela não se refere diretamente à realidade, mas aos 

seus instrumentos de captação e manipulação, de maneira que só haverá amadurecimento 

científico se houver amadurecimento metodológico.  

O cultivo de uma atitude típica ante a realidade, de posição de dúvida, crítica, 

indagação, tomando o cuidado para não ser crédulo, ingênuo, apressado, faz parte da 

constituição da Ciência, e, por conseguinte, envolve o aspecto metodológico. A falta de 

reflexão metodológica conduz à crença em evidências dadas, o que é um tipo de mediocridade 

científica (DEMO, 1990). 

Outra linha básica de pesquisa é a aquela de teor prático, feita por meio do teste prático 

com procedência em possíveis ideias ou posições teóricas. Tem a função de testar se a teoria é 

fantasia, especulação ou se é real. Conforme observa o autor supracitado, a prática é de suma 

importância dentro da pesquisa teórica: 

[...] a prática também é uma forma de descobrir a realidade. Aparece muitas vezes 

em pessoas que somente sabem pela prática, já que nunca pararam para teorizar ou 

sequer saberiam fazer isto de forma explícita. No cientista social é a ocasião de 

descortinar horizontes que não tinham sido percebidos na teoria ou mesmo surpresas 

à revelia da teoria. Frequentemente dizemos que na prática a teoria é outra. Isto não 

quer somente dizer que pode sempre haver dissonâncias entre os dois níveis, mas 

principalmente que um não se faz sem o outro. Nada melhor para a teoria do que 

uma boa prática e vice-versa. Os extremos também são indesejáveis, a saber, o 

teoricismo que acaba sendo uma fuga da realidade, ou o ativismo que não se 

contextua teoricamente. (DEMO, 1990, p.26). 

 

Como se expressou alhures, tais tipos distintos de pesquisas não pretendem acarretar 

aqui em modos rígidos de classificação, mas intentam indicar que existem variadas maneiras 

de pesquisar, descobrir a realidade, além da pesquisa empírica. A principal contribuição desta 

última, entretanto, se vira, sobretudo, para a face experimental e observável da realidade, 

procurando traduzir os resultados em dimensões mensuráveis.  

Pedro Demo (1990) defende o ponto de vista de que o grande valor da pesquisa 

empírica não é acreditar na realidade que se observa, visto que as coisas mais relevantes da 

realidade não se manifestam à primeira vista, porquanto sempre há dimensões de mensuração 

difícil e a valorização apenas do mensurável leva à permanência do superficial. O principal 

mérito da pesquisa empírica é o de assinalar com vigor a importância da experiência na 

origem dos conhecimentos. 

A relevância da experiência, na perspectiva de Marques Neto (2001, p. 5), se dá por 

meio da lógica. O autor ensina que se operam no empirismo as constatações sensíveis feitas 
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com amparo na experiência, na busca de um saber de tipo universal.  Todo pensamento 

conceitual (ou seja, teórico, que é oriundo da razão), entretanto, só tem validade se puder 

comportar uma validade empírica. De modo indutivo, o juízo será comprovado pela 

experiência, visto que, sem esta, ele não comportaria qualquer garantia de veracidade. 

Consoante se depreendeu até aqui ao demonstrar a importância da pesquisa como meio 

de aquisição de conhecimentos, coincidir o momento de elaboração do trabalho de conclusão 

de curso com a ocasião em que efetivamente se pesquisa no Direito é um tanto maléfico tanto 

para a produção e aquisição de conhecimento, como para o desenvolvimento do senso crítico 

e humano do aluno. O fomento à pesquisa deve ser trabalhado concomitantemente à formação 

profissional dos discentes; de modo especial, os estudantes do curso de Direito, uma vez que 

desenvolvem suas profissões especificamente no meio social e necessitaram desses sensos, 

que somente serão alcançados por intermédio da pesquisa científica jurídica, para que sejam 

bons profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4 A PESQUISA EMPÍRICA NO DIREITO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UM 

ENSINO JURÍDICO MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE   

 

Tentou-se até aqui demonstrar a necessidade de superar o modelo tradicional de ensino 

jurídico adotado pelas instituições há mais de um século. Esta superação, almejada no entanto, 

não configura um trabalho fácil, em virtude de ainda hoje se emoldurar um ensino atado a 

noção de dogmática jurídica. A tradição positivista repercute até hoje na formação dos 

estudantes de Direito, de sorte que defender a permanência do método expositivo de aula 

desprovido de uma formação crítica e ativa do estudante não é condizente com o descompasso 

do contexto do mundo atual em relação ao de cem anos atrás. 

A quebra deste paradigma no ensino jurídico esbarra em inúmeros desafios, contudo o 

contexto social de hoje para o qual o Direito se volta e encontra seu objeto e área de atuação 

indica que tais modelos antigos de estruturação do ensino precisam ser remodelados, de 

maneira a atender a realidade contemporânea que aspira por uma formação de juristas que 

aceitem, compreendam e cumpram uma função na sociedade.     

Este capítulo relaciona empirismo e ensino jurídico, na medida em que propõe a 

utilização da pesquisa empírica como importante meio para geração de conhecimento sobre o 

Direito, de maneira a promover maior aproximação entre teoria e prática, contribuindo, assim, 

para maior integração do ensino à pesquisa e à extensão nessa área.  

A aproximação entre empirismo e ensino jurídico pode trazer diversos pontos positivos 

para a análise e explicação dos fenômenos estudados no Direito, pois propicia um estudo da 

prática iluminada pela teoria e da teoria esclarecida pela prática. É um tipo de pesquisa que 

não possui tradição consolidada no terreno jurídico, o que causa estranhamento aos olhos dos 

pesquisadores de outras áreas, haja vista a aproximação do Direito com a seara das Ciências 

Sociais. 

O formalismo jurídico ensinado, muitas vezes, não é utilizado para a tomada de 

decisões e se afasta das práticas do Direito. Eis por que a pesquisa empírica pode se expressar 

como um importante meio para o ensino jurídico pátrio, tendo em vista que a busca de teor 

empírico apoia suas conclusões por meio da observação ou experimentação. 

Para as finalidades deste trabalho, far-se-á, inicialmente, breve estudo do empirismo 

como corrente filosófica, de modo a observar que as bases filosóficas serviram de alicerce 

para incentivar os estudos empíricos no Direito. Com isso, demonstrar-se-á como se 

desenvolveu a pesquisa empírica no Direito que acarretou no chamado empirismo jurídico. 
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Em seguida será analisado o fato de que, nos países de sistema Common Law, há mais 

de um século, realizam-se pesquisas empíricas voltadas para o Direito com produção 

consolidada nessa área, para, assim, investigar se essa tradição do Direito consuetudinário 

pode servir de embasamento para a pesquisa empírica no Direito brasileiro, cujo ordenamento 

jurídico se respalda no sistema Civil Law. 

Por fim, se examinará a utilização da pesquisa empírica como contribuição para a 

aproximação do ensino jurídico com a realidade, visto que, uma vez verificado que a 

compreensão das consequências e dos julgamentos, na prática, exige conhecimentos que 

ultrapassam a tradicional dogmática, observar-se-á que o jurista da atualidade necessita de 

saberes que lhe possibilitem satisfazer tamanha compreensão, o que irá favorecer para 

estreitar a relação teoria e prática no ensino jurídico. 

 

4.1 O empirismo como linha filosófica 

 

No primeiro momento, faz-se necessária uma abordagem teórica do empirismo como 

corrente filosófica para o entendimento das dificuldades inerentes às discussões sobre sua 

aplicação no ensino jurídico. Assim, antes de se tratar sobre as possibilidades de se utilizar a 

pesquisa empírica como meio para compreender e ensinar o Direito, realiza-se uma reflexão 

sobre as características desta categoria como fonte de conhecimento. 

A transição da Idade Média para a Moderna foi marcada por mudanças no modo de 

pensar e pelos progressos realizados pela Ciência e a Filosofia, principalmente com suporte 

nas ideias desenvolvidas por parte de René Descartes e John Locke. O início da Modernidade 

é então assinalado pela reflexão do processo de conhecimento. A verdade das coisas, discutida 

desde a Grécia antiga, está por trás deste processo. Desde então, se desenvolveram duas 

grandes teorias epistemológicas - o Inatismo e o Empirismo.  

 O decorrer deste capítulo se dará com ênfase no segundo modelo, com vistas a 

relacionar diretamente suas implicações ao Direito. Cumpre, contudo, se indicar brevemente o 

Inatismo ou Racionalismo como modelo filosófico de obtenção do conhecimento, tendo como 

principal expoente de seu desenvolvimento o filósofo francês René Descartes (1596-1650). 

O Filósofo, afastando-se do ceticismo que marcava aquela época, acreditava que a fonte 

do conhecimento estava na razão, entretanto, para se conhecer e se chegar a verdades por 

meio da razão, era preciso recorrer a recursos metodológicos, que proporcionavam chegar ao 
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que ele denominava “adequada razão” e, com esteio nesta, obtinham-se ideias claras e 

distintas, das quais se adquiriam as verdades e o conhecimento (RUBANO, 1999, p. 202).  

A adequada razão que Descartes buscava operava-se por meio de utilização da dúvida, 

e, desse processo, o Filósofo constatou que o ser humano, ao duvidar de tudo, chega à certeza 

de que se é um ser pensante, “penso, logo existo”- cogito ergo sum.  Portanto, para obter o 

conhecimento de algo, o homem deve utilizar-se da razão e esta somente será alcançada após 

o emprego da dúvida.  

Consoante explicam Denize Rubano e Melania Moroz (1999), Descartes defendia o 

argumento de que a certeza do conhecimento não advém do objeto exterior, mas sim do 

próprio pensamento, como evidência irrefutável. É à alma que cabe o principal ofício na 

produção de conhecimento -desvendar o que as coisas são - objetivo este que só se atinge por 

meio da razão. À experiência (observação e experimentação) caberia apenas o papel de 

confirmar as possíveis suposições advindas do conhecimento obtido pela razão.   

Em contraposição ao pensamento racionalista, está o Empirismo, corrente filosófica que 

teve como principais representantes do período clássico Francis Bacon (1561-1626), Thomas 

Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753) e David Hume 

(1711-76). A palavra empirismo, de acordo com Miguel Reale (2007, p. 87), é utilizada para 

designar “[...] todas aquelas correntes de pensamento que sustentam ser a origem única ou 

fundamental do conhecimento dada pela experiência, que alguns simplificam como sendo em 

última análise, a experiência sensorial”. 

Em linhas gerais, empirismo significa uma posição filosófica que toma a experiência 

como fundamento de validade de suas afirmações, sobretudo nos terrenos da Teoria do 

Conhecimento e da Filosofia da Ciência. O termo é de origem grega, empeiria, que baseia o 

conhecimento na experiência sensível e, com apoio nos dados colhidos dessa experiência, 

permite a realização de fins práticos (MARCONDES, 2007). 

De acordo com Danilo Marcondes (2007), essa configuração filosófica sustenta que 

todo conhecimento resulta de uma base empírica, de percepções ou impressões sensíveis 

sobre o real, elaborando-se e desenvolvendo-se com amparo nesses dados. Essas concepções 

foram marcantes para a afirmação dessa reflexão moderna que se afastava da Escolástica. 

Francis Bacon (1561-1626), um dos precursores desse pensamento moderno, defendia o 

método experimental e, afastando-se da Ciência teórica e especulativa clássica, era adepto da 

concepção do pensamento crítico e do progresso da Ciência e da técnica.  
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Dois aspectos marcaram a concepção filosófica de Bacon. O primeiro foi a ideação de 

pensamento crítico contida na Teoria dos Ídolos. A elaboração do pensamento crítico marca 

profundamente a filosofia moderna na medida em que impõe a filosofia a tarefa de liberação 

do homem de preconceitos, ilusões e superstições da época anterior. Dentro desse contexto, 

Bacon construiu a teoria dos ídolos. Para o filósofo, ídolos são ilusões que “bloqueiam a 

mente humana” e impedem o verdadeiro conhecimento. (MARCONDES, 2007). 

O segundo foi a defesa do método indutivo no conhecimento científico, assentado num 

modelo de ciência antiespeculativo e integrado com a técnica. A preocupação fundamental do 

Filósofo era com a elaboração de um método de conhecimento que evitasse o erro e situasse o 

ser humano no caminho do conhecimento correto (MARCONDES, 2007). 

Esclarece Marcondes (2007, p. 9), que a filosofia de Bacon foi marcada pela crença no 

progresso, de maneira que os antigos representam a “[...] infância da humanidade” e a 

Modernidade uma nova fase, em que o conhecimento se desenvolve com suporte na adoção 

do método correto, tendo como guia a experiência. Defendia um modelo de ciência ativa, 

prática e aplicada, com pensamento crítico que contribuiria para o progresso do conhecimento 

e aperfeiçoamento da condição humana. Apesar de ter suas concepções fortemente criticadas 

pela Filosofia contemporânea, como a da Escola de Frankfurt, Bacon rompeu com a tradição 

clássica do período anterior.  

Assim como Bacon, John Locke (1632-1704) teve grande influência sobre a Teoria do 

Conhecimento e incumbe à Filosofia a tarefa de formulação crítica da Ciência. Em sua obra 

Ensaio sobre o entendimento humano (1690), o Filósofo desenvolve um modelo empirista de 

conhecimento e sustenta que todas as representações do real são oriundas de percepções 

sensíveis, sendo estas a fonte única para o conhecimento.  

Conforme raciocínio de Locke, não há ideias inatas, pois ele afirmava que tudo o que se 

conhece, que todas as ideias que se tem, eram formadas no espírito e não inatas. De acordo 

com Andery; Micheletto; Sério (1999, p. 222), ao defender essas proposições, o Pensador 

criticava os vários argumentos que sustentavam o inatismo. Falava da existência de princípios 

inatos baseados na concordância universal, para demonstrar a ocorrência de ideias inatas, pois 

seria preciso demonstrar que tais ideias eram universais. Para o Filósofo, uma criança não tem 

qualquer princípio inato, porquanto estes só são adquiridos com o passar do tempo.  

Na perspectiva de Maria Amália Andery; Nilza Micheletto e Maria Tereza Sério (1999, 

p. 223), outro argumento criticado por Locke era a afirmação de que as ideias só se revelavam 

pelo uso da razão, que as ideias inatas já estariam impressas na mente e que só seriam 
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descobertas após o desenvolvimento da razão. Isso resultou em asseverar que os homens, ao 

mesmo tempo em que as conhecem, não as conhecem. Para Locke, há manifestação da razão 

antes que se reconheçam as ideias inatas. 

Por fim, contra o argumento de que as ideias eram inatas, quando fossem evidentes, 

claras e distintas para o homem, Locke garantia que tais ideias se referiam a experiências que 

existiam nos homens por meio da sua relação com o mundo e a sua capacidade de ter 

sensações (ANDERY, MICHELETTO, SÉRIO 1999). 

Ele sustentava que, se o conhecimento era adquirido pelo ser humano, importava 

discutir os processos que o levaram a adquiri-los. Já se o conhecimento era formulado pelas 

ideias, estas derivavam de experiências obtidas de objetos externos, ou de operações internas 

da mente. A mente, para o Estudioso, é uma “folha em branco”, tábula rasa, na qual a 

experiência sempre deixa vestígios: 

Todas as ideias derivam ou da sensação ou da reflexão. Suponhamos, pois, que a 

mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovido de todos os caracteres, 

sem quaisquer ideias; como ela será suprida? De onde lhe provém este vasto 

estoque, que a ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela com uma 

variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do 

conhecimento? A isso respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso 

conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio 

conhecimento. (LOCKE, 1978, p. 2).  

 

Locke, portanto, tem na experiência a fonte do conhecimento, afastando-se do 

racionalismo cartesiano, enquanto condena a pura reflexão como critério de verdade e, ao 

assim conceber seus pensamentos, prepara uma filosofia crítica e centrada no problema do 

conhecimento, em virtude de defender a impossibilidade de se conhecer as verdades 

essenciais.  

Igualmente fundamentado na tese de que as ideias sobre a realidade provêm da 

experiência sensível, David Hume (1711-76) foi, sob muitos aspectos, o mais radical dos 

empiristas, por levar essa tese ao extremo, assumindo posição filosófica cética, a qual ficou 

conhecida como o “ceticismo de Hume”. 

A Filosofia de Hume, segundo Andery, Micheletto e Sério (1999), se fundamenta na 

preocupação com os processos que levaram o homem a fazer afirmações sobre o mundo, de 

modo a ter plena confiança dessas afirmações; o homem, em si, como produtor de 

conhecimento e, no mundo, feito objeto de conhecimento.  

Pode-se dizer que a filosofia de Hume, em linhas gerais, pretende aplicar o método de 

raciocínio experimental para entender melhor o ser humano. O método científico era 



63 
 

constantemente usado para entender os objetos, passaria a ser aplicado para interpretar, 

também, as pessoas, criando, assim, Ciência do homem.  

O Filósofo acreditava que tudo o que existe na mente do ser humano resulta das 

sensações e, por essa característica, é considerado adepto do empirismo. O Estudioso 

diferenciava o sentir e o pensar, de maneira que o sentir se relaciona com as sensações mais 

vivas, mais recentes e intrínsecas. Já o pensar está relacionado às ideias, que são como 

imagens que, com o tempo, vão perdendo cor e definição. Estas ideias dependem das 

sensações e só se obtém ideia de algo após a percepção desse algo. Assim como Locke, para 

Hume, não existem ideações inatas, que nascem com as pessoas (ANDERY, MICHELETTO, 

SÉRIO, 1999). 

A preponderância atribuída a esta última orientação filosófica transportou o âmbito da 

Filosofia para o Direito, abrindo caminho para o chamado empirismo jurídico, o qual 

considera como premissa fundamental o Direito nascido da experiência. É com base nessa 

corrente jusfilosófica que se apoia esta dissertação, por se acreditar que a experiência 

adquirida por meio da prática é fundamental para a obtenção do conhecimento jurídico mais 

próximo da realidade, sobretudo porque, no ensino e aprendizado do Direito, a relação entre 

prática e teoria não é bem resolvida. 

 

4.2 Considerações sobre o Empirismo Jurídico 

 

O Direito como experiência humana existiu tanto na Grécia como entre os povos 

orientais, mas foi no Mundo romano que passou a ser objeto de ciência, sendo apreciado de 

maneira autônoma e rigorosa, adquirindo unidade sistemática. Foram os romanos que, pela 

primeira vez, tiveram a compreensão de que era preciso discriminar e definir os tipos de fatos 

jurídicos, buscando a lei entre esses tipos, visando a atingir os princípios que governam a 

totalidade da experiência do Direito (REALE, 1969). 

Conforme explica Miguel Reale (1969), para os empiristas, o Direito é um fato que se 

liga a outros eventos por meio de nexos de causalidade. Esta é a tese do empirismo jurídico: 

até mesmo os princípios mais gerais do Direito são redutíveis a fontes empíricas. Em verdade, 

o autor destaca essa redutibilidade da gênese do Direito, como a principal crítica do 

empirismo jurídico.  

No mundo jurídico, entretanto, a experiência ocupa lugar importante, visto ser ali que a 

prática jurídica se desenvolve. Em virtude disso, alguns autores, históricos e modernos, 
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consideram que “[...] o Direito é fundamentalmente um conjunto de experiências vividas”. 

(DÍEZ-PICAZO, 1999, p.  22). Para referido autor, na maior parte dos casos, o Direito 

descansa nas experiências existenciais de decisões ou de série de decisões sobre concretos 

conflitos de interesses.  

Consoante expressa Luis Díez-Picazo (1999), a prática jurídica é uma concreta 

experiência de conflitos de interesses que existe muito antes de haver um texto constitucional, 

um código civil ou uma decisão. Para ele, os conflitos de interesses são o princípio de toda 

ordem jurídica. Considerando, pois, a importância da experiência na compreensão do Direito, 

por que, então, no ensino jurídico, essa experiência é obtida quase que exclusivamente por 

meio de estudos bibliográficos ou jurisprudenciais?  

 Poder-se-ia dizer que o ambiente hospitalar está para o estudante de Medicina como o 

locus forense está para o estudante de Direito? Essa relação não parece equivalente, inclusive 

o próprio meio institucional forense é estudado por meio de livros, propiciando um espaço 

pouco familiar para grande parte dos acadêmicos de Direito.   

Conforme observam Lupetti e Kant de Lima (2010), a explicitação e a descrição dos 

rituais judiciários são fundamentais para que se inicie um processo de olhar para si mesmo e 

se questionar. Esse exercício é exatamente o que permite estranhar aquilo que, no primeiro 

momento, parece tão natural, mas que, visto de outra perspectiva, não é tão óbvio assim. 

Sobre as rotinas e práticas judiciárias, escreve-se com apoio em concepções de ideias e muitas 

vezes não se reproduz o Direito que efetivamente se realiza no cotidiano forense, aumentando 

o distanciamento entre o campo dogmático (abstrato) e o terreno empírico (prático). 

Estudar Direito, suas práticas, instituições e tradições, sob uma perspectiva empírica, 

permitirá perceber um Direito que se pratica distante do Direito que se idealiza, de maneira 

que a observação da realidade possibilitará ver, inclusive, em que medida essa distância se 

verifica e, desde então, fazer o que for necessário para alterar o rumo desses caminhos 

dissonantes (LUPETTI e KANT DE LIMA, 2010). 

O empirismo jurídico pode funcionar, portanto, como importante expediente para 

resolver questões da relação teoria e prática no ensino jurídico, uma vez que, ao se apoiar na 

experiência, possibilitará uma reflexão epistemológica, proporcionando a integração da teoria 

do Direito com as práticas de pesquisa empírica. 

 

4.2.1 O Direito como objeto de pesquisa empírica 
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A análise do Direito como objeto de pesquisa empírica é algo recente e ainda muito 

pouco consolidado na formação acadêmica dos cursos de Direito no País. O encontro do 

Direito com a pesquisa empírica, no entanto, é antigo e contribuiu para a consolidação de 

certas disciplinas, como a Antropologia Jurídica. 

Por meio das pesquisas empíricas realizadas na Antropologia Jurídica, observou-se que 

houve maior interação de produção do conhecimento e população, proporcionando um 

ambiente mais transparente de cidadania e possibilitando ao aplicador do Direito maior 

compreensão dos conflitos, direitos e concepções de justiça, contribuindo para a formação do 

profissional do Direito no Brasil que, historicamente, não focou na questão fática 

propriamente dita, tampouco no treinamento da pesquisa empírica (OLIVEIRA 2000). 

No que tange à metodologia do estudo antropológico, Cardoso de Oliveira (2000) 

compreende que ela permite tratar de modo mais aprofundado questões empíricas do Direito, 

proporcionando maior interação com a população que é regulada por seus ditames, 

aproximando e proporcionando um ambiente mais transparente de cidadania, o que possibilita 

ao aplicador do Direito compreender melhor os conflitos, os direitos e concepções de justiça, 

principalmente perante uma formação do profissional do Direito no Brasil que, 

historicamente, não focou na questão fática propriamente dita, tampouco no treinamento da 

pesquisa empírica. 

O grande destaque do empirismo no Direito, defendido neste trabalho, não é sua 

utilização, como vinha sendo feito para os estudos da Antropologia e Sociologia Jurídica, mas 

sob o enfoque do empirismo jurídico, ou seja, pretende-se estimular a produção da pesquisa 

empírica dentro dos cursos de Direito, tendo como objeto de estudo o próprio Direito. 

Segundo as lições de Faria e Campilongo (1991, p.44), a pesquisa empírica sob essa 

nova roupagem praticamente inexiste nos cursos de Direito brasileiros. Isso se justifica porque 

os professores e doutrinadores, em sua maioria, não costumam imaginar nada além da simples 

pesquisa bibliográfica no Direito, sendo esta fundamentalmente composta por estudos de 

exegese normativa ou repertórios de jurisprudência atados a um dogmatismo estrito e com 

dificuldade de ir além do puro formato das normas jurídicas para examiná-la em termos de 

suas origens históricas, de suas implicações sociais e de sua efetividade. 

A tradição positivista predominante no último século parece ter cerceado qualquer 

tentativa de praticar novas metodologias de ensino, que limitou a seara do Direito ao estudo 

do ordenamento jurídico, considerando-o como o conjunto de normas que regulam a conduta 

humana (KELSEN, 2009). Desta maneira, o positivismo jurídico diminui o objeto de estudo 
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do Direito. É como se o ordenamento jurídico bastasse ao cientista ou aplicador do Direito, 

tornando desnecessária a pesquisa da realidade. Ademais, por muito tempo, a pesquisa que 

extrapolasse o campo normativo era desaconselhada ao jurista (SILVA, 2016). 

Ocorre que o empirismo é havido como tendência filosófica que embasou o 

ordenamento jurídico dos países adeptos ao sistema Commom Law, e isso pode acarretar em 

limitações para que ele seja empregado como um veículo para o ensino jurídico dos países 

adeptos do sistema Civil Law, como o ordenamento jurídico brasileiro.  

No seguinte módulo será analisado o modo como se deram as contribuições do 

empirismo para o Direito nos países de origem Commom Law, de sorte a observar como e em 

que medida elas poderão servir também para apoiar o Direito e o ensino jurídico nos países de 

origem romanística. 

 

4.2.2  O empirismo jurídico no contexto dos países de origem Common Law e seu aporte 

para utilização no ensino jurídico brasileiro 

 

O empirismo assumiu papel relevante nos Estados Unidos e Inglaterra (XAVIER, 

2018). Verificou-se que, nos países cuja tradição jurídica era anglo-saxônica, as pesquisas 

empíricas eram expressas em maior escala, pois se avolumaram críticas ao ensino jurídico 

daqueles países. Percebendo-se que o conteúdo ensinado não era muitas vezes utilizado na 

prática do Direito, discutiu-se a necessidade de aproximar o aplicador do Direito com a 

realidade constituída com respaldo em casos anteriormente apreciados, na tentativa de 

descobrir a verdadeira motivação das decisões.  

Do ensino desconectado das práticas jurídicas, distante das variáveis sociais, 

econômicas e políticas, o empirismo jurídico auferiu força nos Estados Unidos, já nos anos 20 

do século imediatamente passado e, posteriormente, nos anos de 1990, nas universidades 

britânicas (XAVIER, 2018), de maneira a contribuir para o surgimento de movimentos 

acadêmicos que tinham como elemento central a pesquisa empírica. 

A comunidade jurídica estado-unidense dava início a um movimento acadêmico e 

forense, denominado realismo jurídico, sucessor da sociological jurisprudence
4
, em reação ao 

                                                           
4 

A designação Realismo Jurídico é comum ao movimento contemporâneo fundado na Escandinávia pelo 

filósofo sueco Axel Hägerström (1868-1939), e desenvolvido pelo jusfilósofo Karl Olivecrona (1897-1980), 

também sueco, e pelo jusfilósofo dinamarquês Alf Ross (1899-1979). As duas correntes têm em comum procurar 

explicar o que o Direito realmente é e como ele funciona na prática, afastando-se da sua compreensão com 

suporte nas lições doutrinárias e de princípios abstratos (FACCHINI NETO, WEDY, 2016, online). 
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pensamento jurídico de teor clássico, também conhecido como formalismo langdelliano
5
. 

Conforme explicam Facchini Neto, Wedy (2016), o movimento do Realismo teve como 

principais características a crítica ao formalismo jurídico e a utilização do método peculiar de 

enfocar os problemas jurídicos. O método considera o Direito mais como um corpo de 

decisões judiciais do que um conjunto de normas, como esclarecem os autores: 

O formalismo representa, de alguma forma, o correspondente norte-americano de 

movimentos como a Escola francesa da Exegese e a Escola alemã das Pandectas, o 

realismo jurídico norte-americano pode ser aproximado aos movimentos 

antiformalistas europeus, como a Escola Científica do francês Geny, e as escolas 

alemãs da jurisprudência dos interesses (Ihering) e a do direito livre, de 

Kantorowicz. (2016, online). 

Para o realismo jurídico estado-unidense, as regras jurídicas têm menos influência 

sobre as decisões dos juízes do que o elemento humano no processo judicial. De acordo com 

os realistas, os juízes decidem de acordo com o que os fatos provocam em seus ideários, e não 

em função de regras gerais que levariam a resultados particulares. Para eles, os magistrados 

respondem mais aos fatos (fact-responsives) do que às leis (rule-responsiveis) (FACCHINI 

NETO e WEDY, 2016).  

Conforme esclarece José Roberto Xavier (2018), houve três relevantes ações 

acadêmicas nos EUA, objetivando proporcionar perspectiva mais realista para o Direito. A 

primeira foi representada pela Law and Economics, agrupando pesquisadores interessados em 

compreender o Direito com suporte em análises econômicas. O segundo movimento foi o 

New Legal Realism, caracterizado por tentar fazer uma aproximação entre o Direito e as 

Ciências Sociais.  

Por fim, o terceiro movimento que situou em evidência a pesquisa empírica em relação 

ao Direito foi o Empirical Legal Studies, focado em estudos quantitativos que tentavam 

entender aspectos do Direito com origem em dados empíricos, aproximando-o de outras áreas 

do conhecimento (XAVIER, 2018). 

Conforme explicam Schuman e Mertz (2018), o Empirical Legal Studies e o New 

Legal Realism são mais bem entendidos como esforços para legitimar a pesquisa empírica nos 

cursos de Direito. Isso quer dizer que a grande contribuição desses dois movimentos foi no 

                                                           
5 

O pensamento jurídico clássico dos EUA ou formalismo langdelliano é associado a Christopher Columbus 

Langdell (1826-1906), diretor da Universidade de Harvard no período de 1870 a 1895. Apesar de ser criticado 

pela sua vinculação ao formalismo, a contribuição de Langdell ao estudo do Direito, nos EUA, é inestimável. 

Até hoje, os cursos jurídicos daquele país seguem a metodologia (case method) e o currículo por ele introduzido. 

O método socrático por ele instituído é desde então utilizado em todas as faculdades de Direito norte-americanas. 

(FACCHINI NETO, WEDY 2018, online). 
 



68 
 

sentido de introduzir uma cultura de pesquisa empírica por pesquisadores com formação em 

Direito.  

Alexandre Veronese (2013) destaca, entretanto, que a experiência dos Estados Unidos 

não possui paralelo com nenhum outro país. Para o autor, ali, a pesquisa empírica, é tão 

relevante para o estudo do Direito que é considerada como parte dos fatores positivos no 

ranque das instituições que a utilizam. Essa é uma realidade que não deve ser replicada tão 

facilmente. 

É relevante perceber que a primeira grande diferença entre o sistema educacional 

estado-unidense e os dos outros países é o nível em que se encontra o curso de Direito. 

Enquanto nos EUA o curso é uma pós-graduação de três anos, no Brasil e em outros países, 

ele é um curso de graduação. Naturalmente, os acadêmicos de Direito de lá têm no curso um 

prolongamento de uma formação superior preexistente (VERONESE, 2013). 

Existe, ainda, uma discussão acerca da aplicação do empirismo nos países cujo 

ordenamento jurídico se baseia no sistema romano-germânico ou Civil Law
6
, visto que essa 

concepção empírica do Direito está refletida no realismo dos Estados Unidos da América, 

considerado a base do sistema Common Law
7
, com fundamento nos precedentes judiciais. 

Nos países adeptos do Common Law, o papel da jurisprudência entre as fontes do 

Direito opõe-se à missão assunta pela jurisprudência nos países de origem romano-germânica, 

onde está inserido o Brasil. Essa concepção torna-se mais visível quando se considera o valor 

dos precedentes judiciais ou stare decisis
8
 daqueles países, em que as decisões dos tribunais 

em casos anteriores vinculavam a aplicação do Direito a fim de manter a análise já 

anteriormente realizada pelo Judiciário como precedente para futuras decisões (SABINO, 

2010). 

Aplica-se, portanto, a regra dos precedentes judiciais a todos os casos em que houver 

identidade entre as demandas, com base na premissa de que causas iguais merecem soluções 

                                                           
6
 O conceito de civil law deriva da influência que o Direito Romano exerceu sobre os países da Europa 

Continental e suas colônias. Ali o direito local cedeu passagem quase que integralmente aos princípios do Direito 

Romano, ocasionando o surgimento de leis, códigos, constituições; desta maneira, a expressão, “[...] usada nos 

países de língua inglesa, refere-se ao sistema legal que tem origem ou raízes no Direito da Roma antiga e que, 

desde então, tem-se desenvolvido e se formado nas universidades e sistemas judiciários da Europa Continental, 

desde os tempos medievais; portanto, também denominado sistema Romano-Germânico”. (VIEIRA, 2007, p. 

270). 
7 

A expressão common law originalmente, significava o “direito comum” a toda Inglaterra. (DAVID, 2002, p. 

359) O direito era “comum”, pois vinha dos tribunais de Westminster, cujas decisões vinculavam toda a 

Inglaterra, em oposição aos direitos particulares de cada tribo (RAMIRES, 2010, p. 63) 
8 

A expressão stare decisis tem origem na diccção latina stare decisis et non quieta movere, ou seja, “mantenha 

aquilo que já foi decidido e não altere aquilo que já foi estabelecido” e é responsável pela definição de uma 

doutrina de precedentes vinculantes (SABINO, 2010, p. 55). 
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idênticas. Portanto, havendo identidade de causas, haverá vinculação ao precedente, como 

meio de garantir isonomia jurisdicional. 

Por isso se diz que a essência do Common Law é respaldada na experiência e não 

apenas na lógica abstrata antecedente ao fato. A constatação de que a experiência constitui 

fonte primordial do Direito está na obediência ao precedente jurisdicional, que garante 

vinculação a casos futuros, conforme esclarece Porto (2018, online): “[...] os efeitos da coisa 

julgada ultrapassam as partes e o objeto discutido em determinada e passam a ser aplicados a 

um universo em que haja casos de situação jurídica idêntica ou assemelhada”. 

Nessa direção, Caenegem (2010) entende que o Common Law tem nos precedentes 

judiciais a fundamentação para as decisões judiciais, evoluindo empiricamente; enquanto isso, 

o Civil Law, por ser mais conceitual, se baseia em abstrações legais e em definições 

doutrinárias nos seus julgamentos, com suporte em um raciocínio dedutivo. 

Na Inglaterra, o princípio de aplicação dos precedentes é tão rígido, que, até 1966, a 

House of Lords, que constitui o órgão máximo no Poder Judiciário do Reino Unido, não podia 

modificar as próprias decisões; daí por que se diz que, naquele país, o sistema Common Law é 

mais rigoroso. Essa rigidez é mais branda atualmente, no entanto, há previsão de possibilidade 

de afastamento do precedente para a criação de outro (WAMBIER, 2009, p. 57). 

A dualidade dos dois sistemas se opera porque, segundo René David (2000), a 

jurisprudência, nos países de origem Civil Law, move-se dentro de quadros estabelecidos para 

o Direito pelo legislador, enquanto a atividade do legislador objetiva estabelecer esses 

quadros. O alcance do Direito jurisprudencial nos países romanistas é, portanto, limitado, o 

que é exatamente inverso nos países de origem Common Law. 

No sistema Civil Law, a jurisprudência estabelece apenas “regras de Direito” e estas 

não possuem a mesma autoridade das regras formuladas pelo legislador. Aquelas são frágeis, 

suscetíveis de alteração a qualquer tempo. A própria jurisprudência não está vinculada pelas 

regras que ela mesma estabeleceu. Se, posteriormente, numa nova decisão, os juízes aplicam 

uma regra que já tinham anteriormente aplicado, isto não decorre da autoridade que a 

jurisprudência adquiriu, pois não tem caráter imperativo (DAVID, 2000).  

Ademais, a regra segundo a qual os juízes devem se ater às jurisprudências já 

aplicadas num caso concreto é justamente o que predispõe a regra do precedente judicial, 

rejeitada pelos países de origem romano-germânica, obedientes à regra do Direito doutrinal ou 

legislativa, porque, consoante às lições de David (2000, p. 120), a regra a qual se obriga o 

Direito deve ser “[...] feita ponderadamente de modo a abarcar uma série de casos típicos que 
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ultrapassam os limites e se libertam das contingências de um processo determinado”. A 

preocupação nesses países, é de não tornar o juiz um legislador, ao passo que neles não se 

deve dizer que a jurisprudência não é fonte do Direito, mas que “[...] a jurisprudência não é 

fonte de regra do Direito”.  

Mesmo nos países de origem romano-germânica, entretanto, existem precedentes em 

que excepcionalmente pode haver obrigatoriedade para decisões posteriores. A exemplo 

disso, na Alemanha, a autoridade do precedente liga-se às decisões do Tribunal Federal de 

Justiça Constitucional. Na Suíça, os tribunais cantonais vinculam-se às decisões do Tribunal 

Federal em caso de declaração de inconstitucionalidade a uma lei cantonal; na Argentina e na 

Colômbia, às decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional (DAVID, 

2000, p. 127). A esses dois últimos se assemelha o Brasil, por meio das denominadas súmulas 

vinculantes.  

Neste sentido, pode-se dizer que ocorre um diálogo jurídico entre as duas grandes 

famílias do Direito. Cappelletti (1993, p. 124) assevera que é evidente o aumento da 

criatividade jurídica nos países de Civil Law, sendo as diferenças cada vez mais atenuadas 

entre ambos, resultando no que o autor denomina “convergência evolutiva”. 

Ademais, a adoção de um sistema de controle judiciário de constitucionalidade, que 

em muito se diferencia das cortes superiores tradicionalmente criadas no sistema romano-

germânico, também provoca a aproximação dos modelos, principalmente quando observado o 

efeito erga omnes, que, segundo Cappelletti, garante a eficácia do precedente vinculativo nas 

decisões das cortes constitucionais (CAPPELLETTI, 1993). 

Verifica-se que não são mais tão rígidas as fronteiras conceituais entre os dois 

sistemas jurídicos. Luiz Guilherme Marinoni (2009, p. 37) destaca que a ideia de que nos 

Estados Unidos não há grande produção legislativa do Direito é equivocada, pois, para o 

autor, “[...] é provável que um estado típico dos Estados Unidos tenha tanta legislação quanto 

um país europeu ou latino-americano, a qual obviamente deve ser aplicada e interpretada 

pelos juízes”. O Direito estado-unidense confirma que a produção legislativa não exclui a 

necessidade de um sistema de precedentes.  

Portanto, percebe-se que é aceitável a abordagem do empirismo como contribuição 

metodológica para o ensino jurídico pátrio, que tem como sistema o Civil Law, não podendo 

ser o afastamento entre os dois sistemas, a justificativa para o discurso de incompatibilidade 

do empirismo em relação ao ensino jurídico brasileiro. Existe, entretanto, uma discussão 

acerca de como se realiza pesquisa empírica na área do Direito, isto porque há no ensino 
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jurídico pátrio uma cultura manualesca difundida no meio acadêmico dos cursos de Direito, 

impregnada do estudo da dogmática que afasta a Ciência do Direito das pesquisas empíricas, 

como assim será observado no próximo segmento. 

 

4.3 Desafios à pesquisa empírica no Direito brasileiro ante a cultura manualesca de ensino  

 

Dentre os autores que se dedicaram a estudar a pesquisa empírica voltada para o Direito, 

destacam-se Lee Epstein, professora de Ciência Política e Direito na University of Southern 

California, e Gary King, professor de Ciência Política na Harvard University. Com a obra - 

Pesquisa empírica em direito: As regras e inferência – os autores tiveram grande contribuição 

no mundo jurídico por trazerem as regras de inferência antes usada apenas pelas Ciências 

Exatas e Sociais e, de modo pioneiro, eles as utilizaram no Direito. 

Os autores verificaram que, no Direito, a palavra “empírico” passou a possuir um 

significado limitado, associado especificamente com “técnicas e análises estatísticas” ou com 

dados quantitativos. Para referidos especialistas, a pesquisa empírica é vista por cientistas 

naturais e sociais como um conceito muito mais amplo, de maneira a denotar evidência sobre 

o mundo, baseada em observação ou experiência, podendo ser numérica (quantitativa) ou não 

numérica (qualitativa), sendo que nenhuma é mais “empírica” do que a outra (EPSTEIN; 

KING, 2013, p.11). 

O que faz uma pesquisa ser empírica é que ela seja baseada em observações do mundo, 

os chamados “dados”. Para os autores (EPSTEIN; KING, 2013, p. 16), esses dados são 

passíveis de serem históricos ou contemporâneos, baseados em legislação ou jurisprudência, 

resultantes de entrevistas ou pesquisas, ou, ainda, resultaram de pesquisas auxiliares 

arquivísticas ou de coletas de dados primários. 

 Esses indicadores também podem ser precisos ou vagos, relativamente certos ou muito 

incertos, diretamente observados ou conseguidos indiretamente; podem ser antropológicos, 

interpretativos, sociológicos, econômicos, jurídicos, políticos, biológicos, físicos ou naturais; 

entretanto, desde que os fatos estejam, de alguma maneira, relacionados ao mundo, eles são 

dados, e, contanto que a pesquisa envolva dados que são observados ou desejados, ela é 

empírica (EPSTEIN; KING, 2013). 

Percebendo a dificuldade de atenção contínua e autoconsciente à metodologia da análise 

empírica, Epstein e King propuseram as regras de inferência, já utilizadas nas Ciências 

Sociais e Naturais, para viabilizar a aplicabilidade do empirismo, de maneira a obter a 
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profundidade científica para o meio jurídico. Para eles, o estudo empírico precisa obedecer a 

essas regras para produzir um trabalho confiável. Essa percepção das regras de inferências 

para o Direito foi feita de modo pioneiro, daí a importância dos autores.  

No que tange às regras de inferência, o fato de obedecê-las deve aumentar muito a 

validade e o valor da literatura jurídica empírica, haja vista que a maioria das pesquisas 

empíricas de qualidade compartilham duas características. A primeira é de que o pesquisador, 

normalmente, tem um ou mais objetivos específicos em mente, como coletar dados ou fazer 

inferências. A segunda é que, independentemente de qual seja o objetivo específico, o 

pesquisador seguirá algumas regras gerais para alcançá-lo ou, ao menos, alcançá-lo com 

algum grau de confiança (EPSTEIN; KING, 2013). 

Nessa esteira, a pesquisa empírica não deve se basear apenas na preservação de registros 

e coleta de dados. Mesmo sabendo da importância de tais meios, eles não devem ser um 

objetivo isolado associado à escola empírica. As regras de inferência propostas conduzem ao 

entendimento de que o objetivo da pesquisa empírica deve traduzir ou coletar informações, de 

modo que pesquisadores possam fazer uso delas. Para tanto, o pesquisador há de proceder a 

inferência desses dados, contribuindo para a utilização dos fatos já conhecidos para aprender 

sobre os desconhecidos.  

Os autores observaram que há dois tipos de inferências: descritiva e causal. Enquanto os 

pesquisadores costumam utilizar resumos de dados para fazer inferências descritivas, 

inferências descritivas são diferentes de resumos de dados. Não são feitas por meio de 

resumos de dados, mas utilizando os fatos que se conhece para aprender sobre fatos que não 

se conhecem (EPSTEIN; KING, 2013). 

A falta de atenção às regras de inferência e a escassez de metodologia para a utilização 

da pesquisa empírica no Direito são mais bem vislumbradas quando da análise do que alguns 

manuais em Direito explanam sobre pesquisa empírica. Então, se pode ter uma ideia do que os 

alunos do Direito entendem como pesquisa empírica nessa área.  

Na obra de Fonseca (2009) é relatado o fato de que a pesquisa jurídico-científica que 

trabalha com dados empíricos, opera com a realidade, passa do plano da realidade para o 

patamar jurídico, passa do social, do político, do econômico, para o jurídico. Isso se faz com o 

intuito de verificar se aquilo que foi institucionalizado juridicamente tem correspondência 

com o que espera a sociedade. A dinâmica produzida pela pesquisa empírica, segundo o autor, 

mantém o pensamento jurídico sintonizado com a reflexão da sociedade, facilitando 

conclusões pertinentes e propostas adequadas relativas a alterações na lei e na jurisprudência.  
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A pesquisa empírica também é expressa no manual de Lamy (2008, p.48) que não 

conceitua pesquisa empírica, mas se refere à empiria como método de abordagem em que 

explica que, para pesquisas descritivas, é necessário obedecer a critérios de observação, que 

podem ser por meio de entrevistas, questionários, análise documental, dentre outros, e, ao 

final, explica em que consistem esses critérios, não aprofundando mais sobre isso.  

Na obra de Bittar (2012, p. 209), são abordadas as “Técnicas de Investigação empírica” 

que explicam ser possível chegar a conclusões científicas, dedicando-se à compreensão da 

realidade. As técnicas propostas auxiliam o pesquisador no sentido de situá-lo em contato 

imediato com a realidade estudada, explicando que, 

[...] para poder se aproximar do objeto de estudo, já que o fenômeno nunca se expõe, 

ao menos em ciências sociais, tal qual é (precisa ser medido, analisado, 

quantificado), em sua “pureza”, deve o pesquisador envolvê-lo em sua aparição 

fenomênica no mundo, informando-se sobre a própria realidade em si do objeto 

estudado, o que demanda do pesquisador uma atitude proativa muito maior, o que 

significa dizer, uma atitude investigativa que se debruça sobre a realidade do próprio 

fenômeno para descrevê-lo ou compreendê-lo. 

O autor prossegue, explicando as técnicas elencadas na obra, como observação, 

amostragem, entrevista, questionário, experimentação, estudo de caso e pesquisa-ação. 

Percebe-se que a pesquisa empírica é pouco explorada pelos manuais da área, sendo a busca 

teórico-dogmática o foco da produção acadêmica do Direito.  

Aliás, a predominância da pesquisa teórica sobre a empírica pode estar vinculada 

exatamente na cultura de uso dos manuais nos cursos de Direito, onde, conforme Bárbara 

Baptista (2018), a maneira oficialmente difundida de compreensão do sistema é lendo livros e 

manuais de pessoas autorizadas a escrever sobre determinados assuntos, independentemente 

de a realidade das práticas judiciárias mostrar que o que está nos manuais não existe nos 

tribunais. 

Baptista observa, ainda, que, no Direito, a preocupação dos “doutrinadores” em 

legitimar o seu saber é maior do que o compromisso com o conteúdo daquilo que sustentam, 

de maneira que a competição pela consagração da obra, muitas vezes, se resume ao 

contraditório de teses, em vez de representar efetivamente um comprometimento com a 

produção intelectual. Para a autora, 

Os “juristas” disputam a produção do “saber jurídico” de forma tal que – a busca 

desse mencionado status de criador de um conhecimento exclusivo e único – leva à 

mútua desqualificação. Ou seja, ganhar a disputa interna do campo pela criação do 

“saber jurídico” supõe, necessariamente, desqualificar a tese oposta; e esse 
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inesgotável duelo de opiniões resulta em contradições e anulações recíprocas. 

(BAPTISTA, 2018, online). 

Esse conhecimento por meio dos manuais compromete a própria Ciência Jurídica, por 

circunscrevê-la a um sistema fechado, dificultando a comprovação ou verificação das ideias 

na realidade prática, assim como as críticas não podem se basear nesses manuais para, por 

exemplo, demonstrar a falibilidade empírica de uma tese. 

Nesse sentido, esclarece Lopes (2006) que a cultura dos manuais impede que problemas 

reais e práticos se convertam em problemas jurídicos. Dessa maneira, o jeito tradicional de 

ensinar Direito é empobrecedor no sentido de que os manuais dificilmente trazem as questões 

jurídicas como problemas propriamente ditos.  

Ademais, os discursos produzidos pela dogmática, baseados essencialmente em 

opiniões do que em dados, até então, sustentam a produção “teórica” do Direito, embora não 

encontrem qualquer constatação empírica. Dessa maneira, ler livros e manuais da seara do 

Direito não pode ser suficiente para estabelecer uma percepção adequada da esfera jurídica, 

tampouco permite entender a lógica do sistema judiciário pátrio. Em sentido contrário, o 

estudo das práticas judiciárias, produzido com esteio em pesquisas etnográficas de caráter 

antropológico, permite uma interlocução com o campo empírico que incorpora à produção do 

saber jurídico os significados que os aplicadores do Direito atribuem à Lei e às normas, 

possibilitando uma percepção, tanto mais completa, como também mais democrática, dos 

fenômenos e institutos jurídicos (BAPTISTA, 2018). 

Acrescentem-se a isso as dificuldades de manuseio da pesquisa empírica, exigindo do 

pesquisador uma atitude de protagonismo e autonomia na busca de técnica metodológica que 

a maior parte da academia jurídica não domina. Corroborando esse entendimento, Cunha e 

Silva compreendem que  

Realizar pesquisa empírica é uma tarefa muito mais complexa do que se imagina. A 

discussão, o planejamento, a elaboração de instrumentos, a realização de testes, os 

treinamentos, a coleta em si, a sistematização dos dados, a checagem, o retorno a 

campo, as multivariadas análises, as reanálises, a elaboração dos relatórios... Tudo 

isso toma meses, às vezes anos, de intenso trabalho e, principalmente, de trabalho 

em grupo, coletivo – o que, sabemos, é um considerável incremento de 

complexidade frente à tradicional pesquisa de gabinete. Pois bem, e quando vencida 

toda essa etapa da realização da pesquisa, há toda uma nova fase, um outro desafio, 

talvez até mais complexo: saber usar os seus resultados, o que implica uma questão 

de cultura, de formação jurídica; como usar os dados das pesquisas empíricas? 

(2013, p.18). 
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Portanto, a prevalência de cultura acadêmica da dogmática e dos manuais, aliada a 

elevados custos para a realização de trabalho coletivo, juntamente com a realidade 

profissional brasileira e em razão da exigência de ter o pesquisador prática constante e 

recursos altos para o custeio, contribuem para o baixo índice de pesquisa empírica nos cursos 

de graduação em Direito. 

No próximo segmento será estudado sobre a maior utilização da pesquisa empírica no 

Direito, ao possibilitar que haja a superação da predominância de pesquisas teóricas na seara 

jurídica, de maneira a fornecer procedimentos para um ensino jurídico alinhado mais à prática 

e capaz de proporcionar ao estudante um aprendizado ajustado à realidade na qual está 

inserido. 

4.3.1 A implementação da pesquisa empírica no ensino jurídico: alternativa para superação 

de pesquisas predominantemente teóricas no campo do Direito. 

Em Ciências Sociais, falar de pesquisa empírica é redundante, pois nessa área a 

pesquisa será empírica a depender do tipo de problema a ser pesquisado. Se o problema 

incitar a análise de dados empíricos, então, será uma pesquisa empírica. Para o Direito, o 

adjetivo empírico torna-se necessário para demarcar o fato de que aquela pesquisa foge das 

tradicionais buscas teóricas realizadas no terreno jurídico.  

A compreensão de que a pesquisa empírica é fundamental para análise do sistema de 

Justiça, aponta para que haja maior atenção a esse tipo de pesquisa na esfera do Direito, o que 

refletirá diretamente na formação jurídica, que, na maioria das vezes, desconsidera esse 

potencial da busca empírica. Desse modo, pretende-se demonstrar que a pesquisa empírica é 

fundamental para a compreensão do sistema judiciário, o que, consequentemente, demonstrará 

que o ensino jurídico precisa preparar o acadêmico para realização dessa prática e 

desvincular-se da predominância da pesquisa apenas bibliográfica. 

Consoante asseveram Silveira e Sanches (2013), os modelos de racionalidade que 

fundamentaram a organização social da Modernidade, como o modelo do cientificismo 

positivista, o Estado Liberal Moderno e a concepção legalista do Direito, estão se revelando 

insatisfatórios e limitados. O estímulo à pesquisa empírica no âmbito do Direito aqui 

defendido, visa a contribuir para um ensino jurídico alinhado às novas conformações de 

sociabilidade e complexificação dos conflitos, para isso se fazendo necessária a superação da 

predominância da pesquisa teórica na área. 
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O volume de demanda teórica é tão ocorrente na vida acadêmica do estudante do Direito 

que se reflete na constatação de que, na maioria dos cursos, não há sequer disciplinas 

direcionadas para a metodologia de pesquisa empírica (SADEK, 2002, p.255), demonstrando 

que, além do desprestígio da pesquisa empírica no Direito, há baixa incidência dessa 

metodologia e, consequentemente, ínfimo domínio nesse setor.   

Consoante as lições de Bastos (1991), a predominância da pesquisa bibliográfica na área 

é tão mais acentuada que o ensino jurídico funciona, muitas vezes, como mero centro de 

transmissão de conhecimento jurídico oficial, e não, propriamente, como centro de produção 

do conhecimento jurídico. Deste modo, a pesquisa no Direito está condicionada a reproduzir a 

“sabedoria” codificada e a conviver “respeitosamente” com as instituições que aplicam (e 

interpretam) o Direito positivo. O professor fala de códigos e o aluno aprende (quando 

aprende) em códigos.  

O conhecimento jurídico tradicional, adjunto ao dogmatismo jurídico, tendo suas 

referências de verdade ideológicas e não metodológicas somadas ao despreparo metodológico 

dos docentes, explicam por que a pesquisa jurídica tanto na graduação como na pós-

graduação, é exclusivamente bibliográfica, assim como exclusivamente bibliográfica e 

legalista é a jurisprudência dos próprios tribunais (BASTOS, 1991). 

A pesquisa empírica, ao se basear na observação sistemática da realidade, recolhe 

informações e as transforma em dados (codificação), com vistas a descrever, compreender e 

explicar a realidade observada. Essa compreensão da realidade pode dar-se por meio de 

técnicas diversas de pesquisa, sejam quantitativas ou qualitativas. 

Na explicação de Fabiana de Oliveira (2011), é de natureza quantitativa a pesquisa que 

se baseia em dados numéricos, com o objetivo de quantificar evidências empíricas e modelar 

indicadores, possibilitando fazer inferências sobre a realidade ou fenômeno em estudo. 

Quando a pesquisa for de natureza qualitativa, ela não se baseia em dados numéricos, mas sim 

em evidências empíricas sobre valores, crenças e representações, visando a aprofundar e, 

muitas vezes, dar voz aos agentes envolvidos na realidade ou fenômeno estudado.  

A pesquisa qualitativa se manifesta por uma série de métodos e técnicas, com o objetivo 

de proporcionar uma análise mais profunda de processos ou relações sociais. Seu emprego 

não se restringe a alcançar dados quantificáveis, mas sim objetiva promover maior quantidade 

de informações que possibilite ao sujeito ver o seu objeto de estudo em sua complexidade, em 

suas múltiplas características e relações (IGREJA, 2017). 
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São vários os métodos e técnicas qualitativos que podem ser empregados para o estudo 

do Direito. Destacam-se estudos de casos, observação de campo e entrevistas em 

profundidade, mas, consoante explica Igreja (2017) eles se multiplicam e outros exemplos 

podem ser inseridos na categoria de pesquisa qualitativa, como grupos focais, histórias de 

vida, análise de documentos, análise de imagens e de arquivos, pesquisa-ação e intervenção 

sociológica, assim como novos métodos alternativos que surgiram nos últimos anos e que, 

apesar de ter cada um particularidades, podem ser combinados todos em uma mesma 

pesquisa.  

O interesse pela pesquisa qualitativa é despertado por aqueles que pensam e elaboram 

políticas públicas, os que buscam as pesquisas voltadas para o estudo dos problemas sociais e 

das instituições dirigidas para a procura de suas soluções. Defende Igreja (2017) o argumento 

de que é na complementaridade dos métodos qualitativos e quantitativos que se dá a maior 

efetivação da pesquisa empírica, visto que, assim como os métodos qualitativos são 

adequados para trazer informações mais detalhadas sobre os contextos e auxiliar na 

elaboração de categorias e novos conceitos, os métodos quantitativos possibilitam trabalhar 

em contextos mais amplos, por meio de categorias quantificáveis e generalizáveis.  

A pesquisa empírica vem se tornando imprescindível ante a percepção de que, para 

realizar diagnósticos mais precisos sobre o funcionamento do sistema de Justiça, bem como 

propor melhorias, faz-se necessário ter o respaldo de dados. É cada vez mais difundida a ideia 

de que, para a formulação e promoção de políticas públicas eficazes, de melhoria do sistema e 

do incremento do acesso à Justiça, são imprescindíveis, primeiro, a coleta, sistematização e 

análise de indicadores que permitam avaliar a performance do sistema, identificando seus 

principais problemas e indicando pontos de mudança (OLIVEIRA, 2012, p. 11).  

Ademais, a formação jurídica tradicional é quase nula em termos de estimular o 

bacharel para o diálogo com outras áreas, como Economia e Sociologia, e, quando o assunto é 

pesquisa de campo, a produção é ainda mais escassa. A pesquisa empírica na área jurídica, ou 

a falta dela, é um problema que os pesquisadores e aplicadores do Direito têm de enfrentar, 

visto que o conteúdo do ensino jurídico se exprime como quase que meramente dogmático e 

de embasamento teórico. Há escasso estímulo à pesquisa de campo que vise a compreender 

como o Direito se manifesta na realidade. 

É possível vislumbrar as contribuições que a pesquisa empírica pode trazer para o 

aprendizado e o ensino do Direito ante a constatação de que o pesquisador vai mais 

diretamente aos eventos e fatos, sem intermediação de outro observador, investigando, por si, 
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as variáveis de seu objeto e tentando explicá-las controladamente e não por meio de outrem. 

Possuem vários métodos, tais como questionários, entrevistas, estudos de caso, entre outros 

(ADEODATO, 1999).  

Ressalte-se, ainda, que a pesquisa empírica é capaz de consolidar nos discentes o senso 

humanístico e crítico, de modo a proporcionar aos estudantes melhor entendimento acerca do 

objeto pesquisado, tornando-os profissionais mais completos e preparados para dissolverem 

os conflitos que encontraram em meio à desenvoltura de suas profissões. Sendo assim, é 

indispensável que aos discentes do Direito sejam introduzidas e desenvolvidas práticas que 

estimulem a desenvoltura desse tipo de pesquisa.  

É perceptível o fato de que a pesquisa, quando embasada em dados empíricos, 

transpassa do plano da realidade para o escalão jurídico, passando, por consequência, pelo 

social, o político e o econômico. Tudo isso decorre do intuito de averiguar se as questões 

suscitadas na contextura da Ciência Jurídica encontram correspondência no meio social que é 

seu objeto. De tal modo, se terá um elo fundamental entre a pesquisa empírica, as leis e 

jurisprudências advindas do pensamento jurídico (FONSECA, 2009).  

Cumpre evidenciar que, como a sociedade tem, em sua essência, se tornado cada vez 

mais complexa e integralizada, nenhum conhecimento isolado poderá ser recepcionado como 

sendo completo e autossuficiente, salvaguardando a ideação de que a pesquisa empírica deve 

ser observada como elemento de interação dos diversos saberes por meio de uma perspectiva 

interdisciplinar que visa à melhoria constante dos tipos de saberes.  

A pesquisa empírica possibilitará uma nova visão para a produção científica no Direito, 

tendo em vista que professores e doutrinadores optam pela simples pesquisa bibliográfica, 

sendo esta, conforme destacaram Faria e Campilongo (1991), fundamentalmente composta 

por estudos de exegese normativa ou repertórios de jurisprudência atados a um dogmatismo 

estrito e com dificuldade de ir além do formato das normas jurídicas para examiná-la em 

termos de suas origens históricas, de suas implicações sociais e de sua efetividade. 

Portanto, as atividades empíricas contribuirão para que conceitos jurídicos possam ser 

trabalhados, refletidos, criticados, experimentados, reformulados e também validados, 

porquanto apenas as atividades bibliográficas não se mostram mais tão eficazes na formação 

do jurista contemporâneo, daí por que se entende que deve ser abandonada a visão do estudo 

jurídico apregoado a obedecer rigorosamente a pragmática da pura transmissibilidade das 

técnicas de cunho legal por meio da pesquisa eminentemente bibliográfica. 

 



79 
 

4.3.2 O avanço da pesquisa empírica no sistema de justiça em face da constatação da 

deficiência desses estudos na área do Direito. 

 

O respaldo dos dados empíricos pelo sistema de justiça corrobora a ideia de que, para a 

formulação e a promoção de políticas públicas eficazes de melhoria do sistema e do 

incremento do acesso à Justiça é imprescindível proceder-se a coleta, sistematização e análise 

de dados, possibilitando avaliar a performance do sistema de justiça, identificando seus 

principais problemas e indicando pontos de mudança. 

A pesquisa empírica, antes observada apenas para o espaço da Sociologia Jurídica e 

entendida como disciplina adjunta ou de formação humanista, demonstra importante avanço 

ante a necessidade de compreensão do funcionamento do sistema judiciário em paralelo com a 

sociedade onde ele está situado e o mundo econômico. Corroborando esta necessidade, existe 

atualmente a produção de vários relatórios e pesquisas sobre o papel social, político e 

econômico do Poder Judiciário. Entender o funcionamento do sistema jurídico apenas com o 

estudo das normas e dos intérpretes normativos não mais se revela tão eficaz (VERONESE, 

2013). 

Conforme observam Fabiana de Oliveira e Pâmela Aoyama (2017), desde a criação do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) houve maior atenção à coleta de dados e à preocupação 

com pesquisas na área da empiria. Desde então, aumentou o interesse dos cursos dos setores 

de Ciências Sociais por questões relacionadas à Justiça e ao Direito, proporcionando um 

aumento significativo do número de teses, artigos, livros e pesquisas nessa área temática por 

parte daqueles cursos.  

Esse crescimento foi observado de maneira mais tímida nos cursos de Direito, por 

conter menor tradição em investigações de caráter empírico. Entretanto a produção de estudos 

e pesquisas empíricas no Direito, entretanto, precisou atender os estudos sobre as instituições 

de Justiça embasados pelos dados, o que, com o CNJ, passou a ser recorrente na realidade 

jurídica.  

A produção de estatísticas sobre o sistema de Justiça, pelo próprio Poder Judiciário, 

com a criação do Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário (BNDPJ), em 1989, 

colaborou com a necessidade de aperfeiçoar a pesquisa empírica na área do Direito. Tais 

estatísticas, estas que, consoante as lições de Oliveira a Aoyama (2017), não são neutras, não 

são uma reprodução imparcial e completa da realidade. Os dados colhidos exibem na 

realidade determinados traços e põem na sombra ou deixam de lado outros. Configura, mais 
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propriamente, uma percepção sobre o que se considera significativo e como cada uma dessas 

informações participa do conjunto. 

Com a extinção do BNDPJ em 2006, foi criado o Sistema de Estatística do Poder 

Judiciário (SIESPJ), que passou a ser o repositório oficial de dados da Justiça nacional, sendo 

responsável pela publicação anual do Relatório da Justiça em Números. Referidos relatórios 

baseiam-se nos indicativos disponibilizados sobre processos distribuídos e julgados por todos 

os tribunais do País, trazendo informações sobre a quantidade de juízes, as despesas do 

tribunal, recolhimentos e receitas, informática, taxa de congestionamento e carga de trabalho 

dos juízes. O CNJ conta ainda com o Departamento de Pesquisas Judiciárias, cujo objetivo é 

desenvolver “pesquisas, estudos e sistemas de informação para o aprimoramento do Poder 

Judiciário, bem como fornecer suporte técnico e institucional às ações do CNJ”. (OLIVEIRA; 

AOYAMA 2017, p. 12).  

Ao se analisar o Relatório Justiça em Números, observa-se que dados e estatísticas 

foram empregados para o estreitamento da relação entre a comunidade jurídica e da 

sociedade, contribuindo para a definição de políticas públicas judiciárias no Brasil, 

possibilitando a visibilidade estatística da máquina burocrática judiciária. Constata-se, 

entretanto, que há certa deficiência, pela comunidade jurídica, na utilização Daqueles estudos, 

o que demonstra, apesar de serem estudos de considerável importância para o Sistema 

Judiciário, não haver domínio na área para discussão sobre os ensaios por grande parte dos 

aplicadores do Direito, o que decorre justamente da baixa instrução no campo de pesquisas 

empíricas durante a formação jurídica.     

É de se reconhecer a necessidade da produção desses estudos para conhecimento das 

instituições da Justiça e embasamento da produção de políticas públicas, contribuindo para a 

manutenção do Estado Democrático de Direito e, desse modo, fomentar a ideia de que o 

ensino jurídico seja capaz de qualificar os estudantes para a utilização da pesquisa empírica é 

a alternativa para ajustar o ensino jurídico contemporâneo às novas vertentes que se inserem 

na comunidade jurídica, o que contribuirá, não somente, para o conhecimento e utilização dos 

estudos, como também na harmonização entre o ensino e as transformações sociais.  

Assim, sendo o estudo do Direito carente de pesquisa empírica acaba por permanecer 

restrito ao estudo dogmático da lei por meio das pesquisas apenas teórico-bibliográficas, 

afastando-se dos fatos cotidianos da vida dos indivíduos que compõem o meio social. Estando 

tais fatos em constantes transformações, o ensino jurídico deve estar apto a possibilitar a 

melhor performance dos aplicadores jurídicos na prática forense, preparados para atuação no 
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meio social. Para isso, pretende-se, no próximo tema, observar como e em que medida a 

pesquisa empírica pode contribuir para se alcançar um ensino jurídico nivelado a essas 

transformações sociais. 

 

4.4 A pesquisa empírica como instrumento pedagógico para um ensino jurídico alinhado às 

transformações sociais  

 

Defender um ensino jurídico alinhado às transformações sociais é alinhar ensino e 

aprendizado à realidade na qual se está inserido, de modo que esses dois campos não devem 

ser distantes um do outro. Este trabalho apoia a ideia de que vivenciar a realidade é perceber, 

com os próprios olhos, sentir na própria pele, a realidade que ora se estuda e, havendo tantos 

desafios pelos quais o ensino jurídico atravessa, vislumbra-se na pesquisa empírica a 

alternativa capaz de fazer essa aproximação entre ensino e realidade. Para tanto, propõe-se, 

esta dissertação,  que a pesquisa sobre o Direito como um fenômeno social deve possibilitar 

ser conhecido por observações sistemáticas de suas manifestações empíricas, tarefa esta de 

suma importância e ainda pouco realizada por aqueles que produzem conhecimento nas 

escolas jurídicas. 

Parte-se da premissa de que o Direito não deve ser estudado como ordem positiva 

estanque, mas como um fenômeno em contínua transformação, sempre relacionado às 

mudanças sociais. Neste segmento, propõe-se como expediente metodológico a utilização da 

pesquisa empírica no Direito, a fim de compreender o funcionamento do sistema jurídico em 

paralelo com a sociedade onde ele está situado, porquanto a produção de pesquisas empíricas 

pode contribuir para a aproximação do Direito com a sociedade, uma vez que essa demanda 

busca por meio da observação obter conclusões práticas. Veronese (2013) pressupõe inclusive 

que mais pessoas formadas em áreas como Economia, Sociologia, Antropologia e Ciência 

Política encontrarão espaço nos programas de pós-graduação em Direito, já que nessas áreas a 

pesquisa empírica é fundamental para sua compreensão.   

Consoante as lições de Paulo Freire (2013), conhecer é tarefa de sujeitos, não de 

objetos. E é somente na qualidade de sujeito que o homem realmente pode conhecer. Defende 

o autor o ponto de vista segundo o qual só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do 

apreendido, quem é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações existenciais 

concretas (FREIRE, 2013). Em outras palavras, os que lidam com a vida cotidiana possuem 
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melhor capacidade de entender aquilo que está ao redor, possibilitando com isso a melhoria, 

mudança ou inibição de determinadas ações do cotidiano.  

A experiência de vivenciar a realidade deve ir além do imaginário, ultrapassa as 

fronteiras que se formam quando apenas se leem os assuntos ligados ao objeto de estudo. 

Poder vivenciar o acontecimento das coisas é o mesmo que abrir portas e semear fronteiras 

para distintos conhecimentos que podem e vão enriquecer mais a vida, seja ela profissional ou 

não. Por meio da pesquisa empírica, o pesquisador pode aproximar-se do seu objeto dentro da 

realidade onde se insere, saindo do plano apenas teórico e aproximando da realidade. 

No Brasil, a pesquisa empírica na área do Direito aufere força, o que pode ser fruto 

tanto das severas críticas a respeito das pesquisas jurídicas produzidas no País, como em 

virtude dos incentivos financeiros por parte do Governo Federal de maneira a estimular a 

produção de pesquisa empírica na área do Direito que pudesse subsidiar seus processos de 

tomada de decisão (XAVIER, 2018). 

Houve ainda a formação da Rede de Pesquisa Empírica (REED) no ano de 2011 que, 

como observa Xavier (2018, p. 24), possibilitou tanto a maior organização de pesquisadores 

empíricos em Direito como permitiu maior divulgação de suas pesquisas da área, estimulando 

o surgimento de pesquisadores.  

No ano de 2014, publicou-se a primeira edição da Revista de Estudos Empíricos em 

Direito que, subjacente ao projeto proposto pela REED, apoia-se na crença de que conhecer 

os fenômenos jurídicos através das lentes da dogmática, está longe de esgotar as 

possibilidades de compreensão do Direito em uma sociedade bem mais complexa do que 

desenham a teoria jurídica e seus intérpretes. A Revista objetiva abrir caminhos e fortalecer a 

comunidade de pesquisadores do Direito que realizam pesquisas sobre as manifestações 

concretas do Direito, criando um espaço para diálogo e debate, na mesma linha do que já 

pretendia a Rede de Pesquisa Empírica em Direito. 

Muito embora se perceba certa valorização da pesquisa empírica como instrumento de 

apoio para a formação dos estudantes do Direito, ainda está longe de ter seu real valor, haja 

vista que a Ciência Jurídica por muito tempo pregou uma tese de autossuficiência que em 

muito lhe atrasou em relação aos avanços científicos dentro da academia, pois expressa 

eminentemente nos dogmatismos das leis como grau máximo do conhecimento jurídico, de 

modo a distanciar-se gradativamente da atividade empírica.  

Essa autossuficiência expressa pelo Direito já atrasou em muito o desenvolvimento da 

pesquisa no âmbito jurídico, necessitando relacioná-lo com as mais diversas ramificações da 
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Ciência para que possa trilhar nesse viés um caminho para o desenvolvimento da pesquisa 

empírica de maneira qualitativa (NOBRE, 2003).  

A atuação da pesquisa empírica no âmbito acadêmico do Direito servirá para que o 

aluno aproxime da vivência cotidiana em sociedade, os seus estudos, possibilitando os 

discentes perceberem que nem sempre a teoria estudada é efetivamente aplicada, podendo 

haver muitas distorções daquilo que se estuda. A junção de teoria com realidade colabora no 

aprendizado crítico, em que ao aluno é disponibilizado a investigar o porquê dos problemas e 

as possibilidades de superar os desafios do percurso. 

Esta interconexão do ensino com a realidade por meio da pesquisa empírica precisa ser 

feita sob uma dialogia ou, conforme explica Paulo Freire (2013), se corre o risco de trabalhar 

com uma interpretação ingênua da realidade, ou mesmo como um instrumento de dominação, 

de invasão cultural. O diálogo para que a universidade passe a cumprir o seu papel de agência 

formadora é uma inspiração fundamental da indissociabilidade.  

Além do mais, o fundamento epistêmico vai aos poucos sendo valorizado, encontrando 

na realidade seu espaço no Direito e no seu ensino, malgrado a grande resistência. Passa-se, 

pian piano, da Filosofia da consciência para a Filosofia da linguagem e – mais surpreendente 

– vai-se consolidando um pensamento fundado na Filosofia da libertação (COUTINHO, 

2005), confirmando-se que a matriz teórica positivista, tradicional do Direito, não é mais 

capaz de resolver as novas problemáticas que o mundo atual lhe apresenta. 

O ensino jurídico deverá apontar para um centro formador e integrado de ideias que, 

alinhado com outras disciplinas de cunho social, forneça indicações norteadoras para a 

solução da complexa e dinâmica problemática social, de modo que não permaneça apenas 

uma academia formadora de bacharéis e distribuidora de diplomas, mas sim um laboratório 

social com agentes de elevado preparo, implementando uma consciência coletiva, tanto nos 

dirigentes das instituições público-privadas como nos alunos, de que a atividade jurídica, além 

de labutar no campo social, deverá ser voltada para este, em que os neoformandos atuarão 

como verdadeiros profissionais humanizados em qualquer área do Direito (ALBERGARIA, 

2011). 

Replicar o formato de ensino no Direito voltado, sobremaneira, para a atividade 

profissional de lidar com problemas, e buscar resolvê-los de imediato com base nos 

ensinamentos dogmáticos, deixaria a produção científica prejudicada e, por conseguinte, os 

próprios aplicadores do Direito, tendo em vista que a automática resolução de problemas 
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careceria de fundamentação teórica e crítica, e, com isso, a reprodução do atual modelo de 

ensino é um complicador no desenvolvimento da pesquisa empírica no Direito. 

Assim, a compreensão do fenômeno jurídico e a prática legal transmitida pela didática 

tradicional estão fortemente apegados aos códigos e denotam certo desprezo pelas regiões 

valorativas do Direito. O ensino e a prática passam a gravitar apenas à órbita do problema da 

decisão técnico-processual, reduzindo a Ciência do Direito à mera técnica de eliminar 

conflitos, sem a necessária preocupação com o conteúdo social e com os efeitos políticos das 

decisões (BELCHIOR; LEITE; MESQUITA, 2018). 

Somado a isso, aplica-se em sala de aula um parcelamento do estudo do Direito em 

matérias, dificultando que os agentes do processo de ensino-aprendizagem lancem sobre as 

questões problemáticas uma visão inter-multi-transdisciplinar. Guimarães (2007) alerta para a 

permanência da crença na proposição do cogito cartesiano, por meio do qual estabelece na 

racionalidade o princípio fundamental para o tratamento das coisas do Direito, seguindo a 

direção que vai sempre do pensamento (a pré-compreensão) para as coisas e não o contrário, 

criando, assim, imensas dificuldades para a solução dos novos problemas que estão sempre a 

surgir (GUIMARÃES, 2007). 

A utilização da pesquisa empírica como tática metodológica na área jurídica vai 

propiciar ao estudante maior compreensão do que se aprende sob a perspectiva da realidade, 

auxiliando-o no processo dialógico de conhecimento. Isso porque, consoante preceituam 

Belchior, Lima e Mesquita (2018), o raciocínio jurídico puramente abstrato e teórico pode 

levar a compreensões absolutamente equivocadas, já que as decisões produzidas com base 

num conhecimento não precisam ser testadas para alcançar a validade legal. O Direito e, 

consequentemente, o seu estudo não podem ficar restritos ao exame das leis, visto que o 

Direito existe para resolver e também regular os fatos da vida, que não são estanques e não 

estão na sua integralidade contidos no código. 

No Direito, a pesquisa empírica é tradicionalmente associada especificamente com 

“técnicas e análises estatísticas” ou com dados quantitativos. Ela, no entanto, é vista pelos 

cientistas naturais e sociais sob uma abordagem muito mais ampla, de maneira a denotar 

evidência sobre o mundo, baseada em observação ou experiência (EPSTEIN; KING, 2013). 

Por meio dos estudos empíricos já realizados para a Antropologia Jurídica, observou-se 

que houve maior interação de produção do conhecimento e população, proporcionando um 

ambiente mais transparente de cidadania, possibilitando ao aplicador do Direito maior 

compreensão dos conflitos, direitos e das concepções de justiça (OLIVEIRA, 2011). 
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É por meio do método dialético, sob a dinâmica relacional entre sujeito e objeto, 

levando em conta os fatores históricos – sociais, éticos, econômicos, políticos e culturais – 

envolvidos no processo de produção e conhecimento do Direito, que se pode proporcionar 

uma compreensão adequada acerca do fenômeno jurídico em suas manifestações concretas, 

apoiado pelas percepções empíricas condicionadas pela base material da sociedade, onde esse 

fenômeno se manifesta como um processo relacional, historicamente vivenciado e em 

constante devir (SANTOS; MORAIS, 2007). 

Verifica-se que o ensino do Direito deve cumprir, em relação à sociedade, a formação 

devida para o exercício da cidadania, bem como a qualificação para o desempenho da 

profissão (GARCIA, 2013). Enquanto não houver essa correlação entre o ensino, o 

profissional do Direito e a sociedade, torna-se incoerente pleitear inclusive pelas reformas 

legislativas, pois a sistemática do pensamento permanecerá a mesma. É a adequação do 

ensino jurídico dentro desse panorama, embasado pela pesquisa empírica, que possibilitará a 

formação ampla e crítica do aplicador do Direito.  

Admitindo-se a constante modificação da realidade e do comportamento humano, 

cumpre observar que, no estudo e na aplicação prática do Direito, o jurista deve desenvolver 

um pensamento crítico a respeito da relação entre as leis e a importância social 

contemporânea de suas aplicações, o que indica a necessidade de atualizações normativas e de 

novas interpretações (CUNHA, 1998). 

Portanto, a formação do bacharel em Direito deve habilitar o jurista para o 

enfrentamento dos grandes desafios propostos pelo mundo contemporâneo. Dessa maneira, no 

âmbito de uma globalização intensamente conflituosa, o profissional jurídico deverá reunir a 

capacidade de manejar adequadamente as leis e de ter um profundo sentido acerca das 

estruturas socioeconômicas e políticas vigentes no mundo global, obtendo por meio da 

pesquisa uma importante tática, habilitada a fornecer essa formação necessária. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A atuação dos juristas em meio as transformações sociais contemporâneas, aponta 

indícios de que o ensino jurídico não está apto à formação adequada dos seus estudantes, 

levantando a hipótese de que o ensino do Direito transita por uma severa crise. Surgem 

apontamentos das mais diversas ordens na tentativa de superação dessa crise, que vão desde o 

considerável aumento de instituições de ensino no País à permanência do formalismo 

excessivo e dogmático do Direito.  

Este trabalho buscou, no curso de toda a demanda,, responder as principais perquisições 

expressas ante a afirmação de que há crise no ensino jurídico, analisando temáticas que 

precisam ser discutidas e investigando possíveis oportunidades pelas quais o ensino jurídico 

pode se vincular, para que a percepção de crise seja superada e se possa repensar sobre 

ajustamentos nos quais o ensino do Direito deve se assentar. Necessitou-se, para tanto, de 

fazer primeiro uma regressão no passado do ensino jurídico no Brasil para que se pudesse 

compreender a gênese na qual ele foi forjado, e somente depois poder conjecturar sobre 

aspectos que se sobressaem atualmente. 

A abordagem da perspectiva empírica possibilita a aproximação dos profissionais do 

Direito com as mais diversas práticas sociais e permite o distanciamento do ensino do Direito 

calcado no formalismo jurídico, fruto de toda a evolução histórica pela qual atravessou o 

Direito brasileiro e que repercute até hoje, de maneira que, ao se repensar em alternativas de 

ensino para a preparação do estudante do Direito contemporâneo, esbarra-se, justamente, em 

metodologias tradicionais oriundas do contexto histórico do ensino jurídico.   

Analisando a história da formação acadêmica em Direito no Brasil, percebeu-se uma 

área bastante elitista desde o período do Brasil-Colônia. Os juristas objetivavam ser bacharéis 

em Direito para o cumprimento de funções burocráticas, auxiliar as figuras mais importantes 

da época como o papa, o bispo e o rei. O direito dos povos nativos da Colônia e dos povos 

implantados por meio do regime escravocrata não participou sequer da formulação do atual 

Ordenamento Jurídico brasileiro. Praticamente não se discutia sobre a importância do jurista 

na promoção de uma sociedade mais livre, justa e fraterna, de modo que as aspirações 

pessoais se sobrepunham às sociais. O ensino do Direito nascia nesse contexto, com 

profissionais à margem da própria realidade, presos a uma concepção reducionista e 

estritamente formalista, permanecendo fixado ali durante um bom período.  
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Com a proclamação da independência do Brasil, implantou-se gradativamente no país 

uma ideologia pautada no liberalismo, concomitantemente a inúmeras outras modificações 

sociais, atentou-se para o aprimoramento do ensino superior. O método pedagógico da época, 

entretanto, era calcado no modelo tradicional de transmissão oral de conteúdo pelo professor, 

o que favoreceu para a manutenção do modelo liberal e desde o Império até a República.  

Este ciclo de reprodução da ideologia liberal na formação jurídica dos aplicadores do 

Direito brasileiros pode ser percebido ainda hoje, de modo a perceber que a gênese do ensino 

jurídico no Brasil está atrelada ao liberalismo do Brasil Império. O sucesso do bacharelismo 

legalista se dava mesmo ao fato de ser uma carreira política, com amplas opções no exercício 

público liberal, motivo pelo qual o foco dos estudos nos cursos jurídicos era eminentemente 

voltado ao Direito positivo. 

Somente após o advento da CF/88 foi que se observou mais nítida preocupação acerca 

do papel social que representavam os cursos jurídicos, considerando-os peça importante para 

a transformação da própria sociedade civil, devendo caminhar sempre alinhado a ela, de 

maneira que um reflete no outro num processo dialético. Desde então, tornou-se pressuposto 

basilar desses cursos, pensar como deveria ser a formação intelectual dos discentes. 

Somada a isso, a inserção dos princípios, direitos e garantias fundamentais pela CF/88 

passou a nortear a produção, interpretação e aplicação do Direito, propiciando um elo de 

associação do Direito com aspectos políticos, sociais, culturais e também morais, o que 

asseverou a importância do ensino jurídico para toda a sociedade. Observou-se que as 

dificuldades sociais não mais concordavam com um Direito meramente descritivo e acrítico, 

havendo assim, a necessidade de formar pessoas com capacidade transformadora, crítica, 

habilitadas a, por uma análise aberta, colocar em crise o que estava dado, de modo a buscar 

promover uma transformação para melhor. Isto, portanto, se fez latente. 

O panorama econômico brasileiro também se modificava e diversas instituições de 

ensino superior na área do Direito eram criadas, exigindo profissionais que estivessem em 

sintonia com esse novo panorama social-econômico. O que se percebeu, no entanto, foi que a 

qualificação superior ainda era a mesma fornecida pelo ensino jurídico tradicional, fazendo 

com que várias esferas passassem a regular acerca das condições dos cursos de Direito no 

Brasil, na tentativa de ajustar o ensino do Direito às competências necessárias do novo jurista. 

 Verificou-se que os números referentes à quantidade de cursos em Direito no País, por 

habitante, todavia, juntamente com o quantitativo cada vez maior de profissionais lançados no 

mercado de trabalho, somados à quantidade de reprovações no exame da Ordem, despertaram 
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para que se repensasse em opções metodológicas para um ensino jurídico que mais se 

adequasse à realidade brasileira. Nessa perspectiva o empirismo jurídico foi elucidado sob 

nova roupagem, buscando amparar o Direito para o enfrentamento dessa realidade. 

Isso porque as pesquisas empíricas, há tempos, se debruçam sobre o Direito. Dentro da 

Sociologia, elas já existiam na medida em que se realizavam reflexões sobre o fenômeno 

jurídico. Boa parte do que ela faz como pesquisa é resultado de observações sistemáticas de 

determinados fenômenos sociais em que o Direito é peça fundamental. Além disso, verificou-

se que a pesquisa empírica vai além do campo da Sociologia Jurídica, visando ao diálogo com 

outras áreas do Direito.  

Observou-se que os conhecimentos teórico-filosóficos atrelados aos conteúdos 

eminentemente dogmáticos e excessivamente formalistas não são bastantes para a produção 

do saber necessário à formação do jurista contemporâneo, e considerar a pesquisa empírica, 

como produtora de conhecimento a partir da observação ou experimentação pode ser uma 

forte aliada para o ensino do Direito. O empirismo jurídico contribuirá para as constatações 

fáticas do Direito, auxiliando diretamente no modo de ensinar e pesquisar o Direito. 

Além disso, a partir da percepção de que o ensino jurídico brasileiro não parece estar 

sendo capaz de gerar juristas aptos ao cumprimento de suas funções constitucionais, este 

trabalho investigou meios para incrementar a formação destes profissionais e, assim, fomentar 

a promoção de uma sociedade mais livre, justa e fraterna. Isso foi realizado pela via do 

enfoque em ferramentas que contribuem na formação do estudante mais alinhado à realidade 

na qual está inserido, permitindo sua atuação como jurista.  

Evidentemente, os expedientes mencionados durante essa investigação, deixam de ser, 

somente eles, necessários para a formação de um bacharel em Direito, entretanto a 

assimilação de conteúdos muito abstratos, sem a perspectiva da realidade, dificulta o 

transporte do jurista para a realidade na qual está inserido.  

Acredita-se que a educação jurídica como se apresenta não se evidencia como suficiente 

para a formação de um profissional que a sociedade brasileira precisa. Na verdade, muitos dos 

fatores ligados à suposta crise da educação em Direito estão relacionados ao modelo de ensino 

implementado nas faculdades, devendo este ser revisto com urgência, mediante propostas 

pedagógicas que não só priorizem a mudança dos conteúdos curriculares, mas também 

concedam ênfase na múltipla formação dos estudantes. O que mais se tencionou destacar 

neste trabalho foi que o processo de educação jurídica necessita da constatação empírica da 

realidade tanto quanto o conhecimento dos conteúdos normativos para que o Direito possa 
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efetivamente servir ao homem e à sociedade tornando-o instrumento de humanização e 

transformação social. 
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