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RESUMO: Este resumo busca explicitar e problematizar algumas características que marcam 

o Direito enquanto campo do saber e a forma como esse campo atualiza, reproduz e difunde o 

conhecimento que constrói. De um lado - e em um primeiro momento - tratamos de descrever 

a construção do saber jurídico, explorando e destacando a notória desconexão existente entre 

as práticas judiciárias, realizadas pelos operadores do campo no cotidiano de suas atividades, e 

o discurso presente nos “manuais” dogmáticos, frequentemente utilizados na formação do 

estudante de direito e na preparação dos operadores e funcionários para o exercício de seus 

cargos públicos e privados. A nossa reflexão parte de uma discussão sobre o papel dos manuais 

na tradição jurídica brasileira e a repercussão negativa dessa forma de construção do saber 

(reprodutora, acrítica e pouco reflexiva) no campo da pesquisa e no aprimoramento do Direito. 

Partindo da premissa de que o campo do Direito deveria associar teorias e discursos com 

práticas judiciárias, tratamos de pensar sobre os malefícios dessa falta de sintonia entre os 

manuais idealizados (dever ser) e a realidade forense (ser) para a construção do saber jurídico. 

De outro lado – e em um segundo momento desta reflexão - focamos a discussão a partir dos 

efeitos dessa lógica de construção do saber no campo da produção acadêmica da área do Direito. 

Ou seja, tratamos de pensar sobre o quanto essa estrutura de construção do saber jurídico - 

meramente reprodutora, exclusivamente referencial (e reverencial) de manuais doutrinários, 

acrítica e opinativa – serve, atende e dialoga com a lógica de produção acadêmica quantitativa 

da área (ao mesmo tempo em que se distancia da lógica científica de produção do conhecimento, 

construída a partir de reflexividade, respaldo empírico, pesquisas qualitativas e quantitativas). 

Isto é, a nossa problemática passa a focar o debate, então, a partir da nossa percepção de que 

essa forma específica de construir saber no campo do Direito atende perfeitamente às exigências 

contemporâneas de um produtivismo desenfreado, pautado em uma lógica automatizada e 

burocratizada, onde a reprodução é mais pertinente do que a reflexão. Verificamos, nessa 

medida, o quanto a estrutura de construção do saber jurídico atende e dialoga com a estrutura 

de difusão e de produção acadêmica desse mesmo saber. Sendo assim, enquanto campo do 

conhecimento, percebemos, no Direito, uma aproximação bastante relevante dessas duas 

lógicas: a lógica da construção reprodutora do saber a serviço da lógica da difusão produtivista 

do saber, complementando-se, ambas, reciprocamente; e atendendo a uma estrutura de 

conhecimento mais pautada na lógica de mercado de massa, de cunho produtivista, do que à 

estrutura do conhecimento científico, respaldado em dados e problematizações que não cabem 

na fôrma industrial do produtivismo quantitativo materializado na corrida do currículo lattes. 
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