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Simpósio: 20 - DIREITOS HUMANOS E ENSINO JURÍDICO; AS FACULDADES DE 
DIREITO E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
RESUMO: O presente artigo tem como objeto de estudo a pesquisa científica jurídica no Brasil. 
O estudo se justifica pela absoluta demanda de fomento da reflexão sobre o tema diante da 
necessidade de aprimoramento da pesquisa científica no campo do direito brasileiro. Para o 
desenvolvimento deste trabalho opta-se por uma metodologia exploratória, realizada com 
análise bibliográfica por levantamento bibliométrico e análise de dados qualitativa. Como 
objetivo específico, o estudo pretende verificar como são realizadas as pesquisas científicas 
jurídicas no Brasil. A hipótese que se explora é que a pesquisa na área jurídica brasileira, quando 
analisada em comparação com as demais ciências humanas, encontra-se em clara defasagem 
devido a duas características particulares: o isolamento da ciência do direito e o entendimento 
de pesquisa como sinônimo de transcrição da prática jurídica. O que o trabalho parece 
identificar é que a ciência do Direito permanece influenciada pela herança da ditadura militar, 
onde o ensino do Direito era pautado pela educação tecnicista que, especialmente durante o 
bacharelado em Direito, não oferece ao aluno o instrumental metodológico para que se aprenda 
a fazer ciência jurídica, mas apenas o utilitário técnico que permite aplicar os comandos das 
legislações pátrias. É certo que, com a redemocratização brasileira, as ementas do ensino 
jurídico foram reformuladas por determinação do Ministério da Educação e Ciência - MEC e a 
redação de uma monografia jurídica foi considerada requisito para a obtenção do diploma de 
Bacharel em Direito, resultando na possibilidade da aproximação dos acadêmicos com a 
pesquisa jurídica, o que é um ponto positivo. Todavia, ao mesmo tempo ocorreu uma enorme 
ampliação do número de instituições de ensino jurídico no território brasileiro, que criou 
evidente demanda por profissionais capacitados para o ensino do Direito. Como outra 
reformulação, no contexto da formação dos docentes, por meio da Lei 9.394/96, limitou o 
exercício do ensino jurídico somente para Professores com diploma de Mestrado e Doutorado, 
a demanda pela rápida formação de operadores do ensino jurídico reverberou aquele mesmo 
mecanismo anterior de formação de professores de direito, de forma que o que aparentemente 
poderia servir de instrumento de reforço de uma pretensão de cientificismo na área, terminou 
por não estimular a pesquisa acadêmica, mas, sim, por reforçar a busca por titulação. Isso se vê, 
inclusive, pela ampliação da demanda de pesquisadores brasileiros por cursos de mestrado 
feitos em outros países. Neste contexto, parece haver uma demanda profunda pela reformulação 
do ensino jurídico, em todas as suas esferas, no intuito de proporcionar ao aluno, desde a 
graduação, maior possibilidade de aproximação à pesquisa científica, visando que esse futuro 
profissional seja mais analítico e crítico, preferencialmente, de forma interdisciplinar. Isso se 
faz, segundo a proposição que se lança, por meio do fomento de pesquisas que não apenas 
discutam a prática dogmática da técnica jurídica, mas que ofereça a possibilidade de se 
evidenciarem, de forma crítica, as consequências legais da técnica jurídica e da própria lei no 
âmbito da sociedade, o que pode implicar demandas legislativas de ajuste. Assim feita, a 
pesquisa científica jurídica poderá tornar-se instrumento de conhecimento, e não de reprodução 
de uma estagnada prática jurídica ou dos princípios dominantes. 
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