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PEREIRA, Ricardo Morais. Do positivismo ao positivismo jurídico: reverberações 

na formação do bacharel em Direito. 91f Dissertação (Mestrado em Educação), 

UNIVÁS, Pouso Alegre, 2017. 

 

 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação, intitulada “Do positivismo ao positivismo jurídico: reverberações na 

formação do bacharel em Direito”, pertencente à Linha de Pesquisa Práticas Educativas 

e Formação do Profissional Docente do Programa de Pós-Graduação Mestrado em 

Educação da Universidade do Vale do Sapucaí-UNIVÁS, objetivou analisar as ideias 

pedagógicas do ensino jurídico no Brasil, numa perspectiva histórica e política, 

buscando questionar como o pensamento positivista exerceu e ainda exerce influência 

na formação dos profissionais do Direito, uma vez que, atualmente, o perfil do egresso 

tem se mostrado com características de um profissional técnico, entretanto incapaz 

muitas vezes de exercer uma reflexão de sua própria prática. Concebida no século XIX, 

a escola positivista, que teve como precursor o filósofo Augusto Comte, sustentava que 

apenas as leis estabelecidas pela ciência deveriam ser aceitas. No campo jurídico, o 

positivismo foi detalhadamente trabalhado pelo jurista e filósofo austríaco Hans Kelsen 

em sua obra “A Teoria Pura do Direito”, onde sustentou que apenas a lei é capaz de 

realizar plenamente o Direito. Para o rígido pensamento, a norma se basta, sendo a 

principal fonte do Direito, prevalecendo sobre todas as demais. A metodologia 

empregada na pesquisa foi de natureza qualitativa, desenvolvida a partir de uma análise 

bibliográfica dos conceitos filosóficos jurídicos que compõem a formação deste 

profissional. Em seguida foi realizado um levantamento nas teses e dissertações sobre a 

temática nos bancos da CAPES nos últimos 10 (dez) anos.  Posteriormente, foi feita 

uma investigação documental em fontes primárias nas diretrizes curriculares apontadas 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Os resultados finais desta pesquisa 

identificaram que o positivismo jurídico continua influenciando a formação do bacharel 

do Direito. No entanto, não é o único fator que forja o atual profissional da área jurídica. 

Palavras chave: Positivismo; Positivismo Jurídico; Diretrizes Curriculares;    

Bacharelado em Direito. 
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formation of the Bachelor in Law. 91f Dissertation (Master's Degree in Education), 

UNIVÁS, Pouso Alegre, 2017. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation, entitled " Positivism to legal positivism: reverberations in the 

formation of the Law graduate" in the line of research educational practices and 

Professional Training at the postgraduate master's degree program in education at the 

University of Vale do Sapucaí-UNIVÁS, aimed to analyze the pedagogical ideas of 

legal education in Brazil, in a historical and political perspective, seeking to question 

how the positivist thought exerted and still exerts influence on the training of legal 

practitioners, since, currently, the profile of the former student has been shown with 

features of a professional coach, however incapable often to exert a reflection of his 

own practice. Designed in the 19th century, the positivist school, which had as 

precursor the philosopher Augusto Comte, held that only the laws established by 

science should be accepted. In the legal field, positivism was thoroughly worked by 

Austrian philosopher and jurist Hans Kelsen in his book "The Pure Theory of Law", 

which corroborated the influence of philosophical positivism in the legal field, arguing 

that the law is the only able to perform fully the Law. For the rigid thinking, the norm is 

enough, being the main source of law, prevailing over all the others. The methodology 

used in the research is in qualitative nature, developed from a bibliographical analysis of 

the philosophical legal concepts that make the formation of this professional. Then we 

conducted a survey on thesis and dissertations on the subject on the banks of the 

CAPES in the last 10 (ten) years. In addition, it was later made a documentary research 

in primary sources in the curricular guidelines pointed to by the Ministry of Education 

and Culture (MEC). The results of this research identified the legal positivism continues 

influencing the formation of the Bachelor in Law. However, it is not the only factor that 

forges the current professional in the legal area. 

 

Key words: Positivism; Legal Positivism; Curricular Guidelines; Bachelor's degree in 

Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de uma sociedade complexa, cada vez mais ávida por direitos e 

igualdade, esta dissertação, que se encontra em andamento pela Linha de Pesquisa 

Práticas Educativas e Formação do Profissional Docente do Programa de Pós-

Graduação Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí - UNIVÁS, 

realiza reflexões acerca da formação positivista do profissional do Direito. Entretanto, 

para compreender o perfil dos egressos dos cursos da atualidade e poder afirmar ou não 

que permanece a formação na tradição positivista, necessitou-se conhecer como foi 

instituída essa formação, sob uma perspectiva histórica, para entender as razões que 

levaram à concepção dos primeiros cursos de Direito, quando o Brasil ainda se 

encontrava sob o regime político do Império e construir a trajetória que se seguiu ao 

atual modelo praticado pelas nossas universidades. 

A Constituição Federal de 1988, promulgada após mais de 20 anos de regime 

militar e que marcou o processo de redemocratização do Brasil, provocou profundas 

inovações na sociedade, principalmente no que tange às garantias e direitos 

fundamentais que o texto consagrou. O profissional do Direito, como conhecedor da lei, 

desempenha um papel importante na consecução dos princípios insculpidos na Magna 

Carta. Em virtude disso, dada a complexidade das relações sociais da atualidade, apenas 

a pura e simples aplicação da lei e redação de documentos, pelo egresso das faculdades 

jurídicas, mostrar-se-ia insuficiente.  

Engana-se quem acredita que o profissional do Direito se limita apenas a isso. 

Prova disso é que grande parte dos ocupantes do cargo de presidente do Brasil foram 

egressos das principais faculdades de Direito do Brasil. É preciso mencionar ainda que 

muitos dos congressistas, responsáveis pela criação das leis brasileiras, possuem a 

mesma origem. Não raras vezes, estes profissionais também ocupam cargos importantes 

no Estado, inclusive na direção de instituições de ensino. 

Assim, podemos questionar: como lidar com temas de tamanha relevância na 

contemporaneidade, como corrupção partidária e empresarial, proteção dos povos 

indígenas, ideologia de gênero, direitos dos homossexuais, biotecnologia, saúde e 

educação pública, tecnologia da informação, direitos das mulheres, sem a realização de 

profundas reflexões acerca da formação do profissional do Direito? Para Sanches e 

Pereira (2009), diante do atual cenário brasileiro, que se encontra em contínuo embate 

em decorrência dos movimentos sociais que buscam a garantia de direitos e a 
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construção de uma sociedade que reconheça a cidadania como instrumento para a 

extinção da desigualdade, deve-se fazer uma reflexão acerca do ensino jurídico, de 

modo a possibilitar uma verdadeira mudança da mentalidade do egresso e sua 

incorporação dentro de um contexto social atualizado com seu tempo, mas sem 

abandonar a tradição. 

Segundo Sanches e Pereira (2009), o ensino jurídico baseado em um ideário 

positivista, que busca dotar o bacharel em Direito exclusivamente com a capacidade de 

aplicar a norma posta, carente de reflexão, pode impedir o acesso aos direitos 

fundamentais, de cidadania e sociais. Dentro deste contexto, a presente pesquisa, 

procura trazer reflexões sobre as principais ideias do pensamento positivista, tanto no 

campo filosófico, quanto no campo jurídico, através da leitura de estudiosos sobre a 

obra de três pensadores: Augusto Comte, filósofo francês considerado referência da 

corrente do positivismo; John Austin, jurista e filósofo inglês que foi um dos 

precursores do positivismo jurídico; e Hans Kelsen, jurista austríaco que, com sua 

célebre obra “Teoria Pura do Direito”, explicou sob sua perspectiva o positivismo 

jurídico. Posteriormente, será analisado como este pensamento influenciou os modelos 

dos cursos jurídicos ao longo da história e como tal corrente ainda pode influenciar o 

ensino jurídico da atualidade. 

A dissertação descreve a história do Brasil, desde o período colonial até a 

República, dando destaque ao quadro político de cada período e à formação jurídica ao 

longo do tempo. Desta forma, assinala quais foram as motivações para movimentos 

como o bacharelismo liberal durante o Império e o positivismo no ocaso da República, 

principalmente disseminado entre os militares que capitanearam o movimento 

republicado e foram influenciados por Benjamin Constant, reformador do ensino no 

Brasil nesse período. 

A importância deste estudo se revela diante das alterações ocorridas nas últimas 

décadas nos campos social e político, principalmente com o estabelecimento do Estado 

Democrático de Direito e a promulgação da Constituição Federal de 1988, que criaram 

demandas até então inexistentes para o profissional do Direito. Esse novo cenário obriga 

o curso de Direito a se relacionar com outras áreas das ciências sociais, de modo a 

procurar entender e colaborar para a resolução dos conflitos. 
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Desta forma, a presente pesquisa iniciou-se pelo estudo das ideias pedagógicas
1
 

do ensino jurídico no Brasil, numa perspectiva política e histórica da evolução do 

ensino jurídico brasileiro de 1827 até a atualidade, bem como identificou os principais 

fatores que contribuíram para o método de ensino aplicado pelas Faculdades de Direito 

nos dias de hoje. Para tanto, também buscou-se discutir como o positivismo filosófico e 

o positivismo jurídico estão presentes na formação do egresso do curso de Direito na 

contemporaneidade. 

A metodologia de cunho qualitativo iniciou-se com uma revisão da literatura 

existente sobre o tema, bem como da legislação que disciplina o ensino jurídico no 

Brasil. De acordo com Severino (2016), a pesquisa bibliográfica é aquela realizada a 

partir de registros disponíveis, decorrente de pesquisas realizadas anteriormente e que se 

encontram registradas em documentos impressos, livros, artigos, teses, etc., ao passo 

que a pesquisa documental tem como fonte não somente documentos impressos, mas 

todo e qualquer documento, tais como jornais, filmes, gravações e documentos legais. 

Sendo assim, buscou-se uma construção teórica, com bases histórico-filosóficas sobre a 

formação jurídica brasileira nos dias atuais.  

Através da leitura de obras do filósofo francês August Comte, constantes na 

clássica coleção “Os Pensadores”, pretendeu-se compreender as primevas ideias do 

positivismo filosófico e entender por qual razão esse pensamento privilegiou tanto a 

ciência em contraposição ao pensamento metafísico. Buscou-se entender a vida e obra 

de Comte, já sob a perspectiva de tentar entender como e por qual motivo o positivismo 

foi adotado no Brasil, principalmente no início da República através dos militares e 

acabou se espraiando para a educação. 

Por meio da leitura de obras de John Austin e Hans Kelsen e de estudiosos de 

seus pensamentos, procurou-se entender o positivismo jurídico. Kelsen com sua “Teoria 

Pura do Direito” influenciou os países da Europa Continental, suas colônias e o Brasil. 

                                                 
1
 Saviani (2012) aponta que “ideias pedagógicas” são ideias educacionais entendidas, porém, não em si 

mesmas, mas na forma como se encarnam no movimento real da educação, orientando e, mais do que 

isso, constituindo a própria substância da prática educativa. As concepções educacionais, de modo geral, 

envolvem três níveis: o nível da filosofia da educação que, sobre a base de uma reflexão radical, rigorosa 

e de conjunto sobre a problemática educativa, busca explicitar as finalidades, valores que expressam uma 

visão geral de homem, mundo e sociedade, com vistas a orientar a compreensão do fenômeno educativo; 

o nível da teoria da educação, que procura sistematizar os conhecimentos disponíveis sobre os vários 

aspectos envolvidos na questão educacional que permitem compreender o lugar e o papel da educação na 

sociedade.[...] terceiro nível é o da prática pedagógica, isto é, o modo como é organizado e realizado o ato 

educativo. 
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O pensamento do jurista austríaco, que era membro do Círculo de Viena
2
, influencia até 

os dias atuais o mundo jurídico.  

Já através da leitura de obras de historiadores, inclusive de historiadores juristas, 

também buscou-se compreender como o direito brasileiro constituiu-se e, 

consequentemente, as origens do ensino jurídico. Por intermédio da análise da 

legislação que regeu e rege atualmente os cursos de direito, buscou-se analisar quais os 

fatores que contribuíram para a formação do profissional do direito ao longo da história. 

Nesse sentido, foram construídos protocolos de análise com o objetivo de identificar 

esta evolução, fazendo comparação entre os decretos, leis e resoluções. 

O Título 2 “O positivismo e o pensamento de Augusto Comte” versa sobre as 

principais ideias daquele que é considerado um dos principais nomes no positivismo 

filosófico. Para Chauí (2000), dentre os mais relevantes argumentos sustentados pelo 

filósofo francês, está o de que apenas a ciência pode explicar a realidade através do 

estudo de fatos que podem ser observados. Através do presente título, será possível 

compreender como o pensamento comtista colaborou com o positivismo jurídico, 

abordado no título seguinte. Importante mencionar ainda que o positivismo de Comte 

também provocou forte influência entre os militares que proclamaram a República e 

conduziram o Brasil nos primeiros anos desse novo regime. 

No Título 3, “Do positivismo ao positivismo jurídico”, procurou-se fazer uma 

ligação entre o positivismo filosófico e os positivismos jurídicos. Entretanto, desde já é 

importante mencionar que entre eles há diferenças e semelhanças que serão abordadas 

no início do título. Para apresentar as principais ideias do positivismo jurídico 

(linguístico), serão apresentados os pensamentos de dois referenciais: John Austin e 

Hans Kelsen. Austin (1911) sustentava que apenas o que é imposto por um soberano 

pode ser considerado Direito, enquanto Kelsen (1998b) alegava que o jurista deve ter 

como ponto de partida e chegada a norma posta, sustentando que as influências que não 

advenham da norma devem ser estudadas por outras ciências. 

No título 4, “Gênese do ensino jurídico no Brasil: da chegada da corte 

portuguesa aos dias atuais”, será apresentado o contexto histórico e político do Brasil 

desde os tempos de colônia até a atualidade, dando enfoque às características da 

                                                 
2
 O Círculo de Viena surgiu por uma necessidade de fundamentar a ciência a partir das concepções ou 

acepções que a Filosofia da Ciência ganhou no século XIX. Era composto por cientistas que, apesar de 

atuarem em várias áreas como física, economia, etc., buscaram resolver problemas de fundamento da 

ciência, problemas estes levantados a partir do descontentamento com os neokantianos (seguidores de 

Kant) e os fenomenólogos (seguidores de Hegel). 
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comunidade jurídica e à legislação de cada época, bem como no surgimento e evolução 

dos cursos jurídicos ao longo dos tempos. Neste título serão apresentados protocolos das 

cadeiras lecionadas no início dos cursos jurídicos no século XIX, bem como das 

matrizes curriculares instituídas no final do século XIX e início do século XX, quando, 

através de Benjamin Constant, foram provocadas profundas reformas no ensino 

brasileiro. 

Na pesquisa foram construídos protocolos de análises, que abordam as cadeiras e 

diretrizes curriculares instituídas desde a concepção dos cursos jurídicos, em 1827, até 

as organizadas pela Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004, as quais são 

aplicadas atualmente no ensino de Direito.  Esses protocolos permitirão a análise e 

discussão das principais características destas composições curriculares e como o 

positivismo influenciou e continua influenciando o ensino jurídico brasileiro. 
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2 O POSITIVISMO NO PENSAMENTO DE AUGUST COMTE 

 

  Para compreender a formação positivista do bacharel em Direito no Brasil, 

primeiramente, é necessário fazer um estudo sobre o conceito do positivismo e, em 

seguida, compreender o sentido dessa visão na formação do profissional do tradicional 

curso de Direito. Os princípios fundamentais dessa corrente filosófica, criada por 

August Comte no século XIX, e a sua importância para o desenvolvimento das ciências 

permitem a possibilidade de entendimento dessa visão. 

Segundo Lonchampt (1959), Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, 

mais conhecido como August Comte, nasceu na cidade francesa de Montpellier, em 19 

de janeiro de 1798 e faleceu em Paris, em 05 de setembro de 1857. Pertencente a uma 

família monarquista e religiosa, Comte era o primeiro filho de Luís Comte, um fiscal de 

rendas, e de Rosália Boyer. 

Os dramas pessoais vividos pelo filósofo francês durante sua vida, juntamente 

com o contexto histórico do século XIX, ajudam a compreender a rigidez do seu 

pensamento. Neste período, ocorreram significativos avanços nas ciências da natureza, e 

ainda respirava-se os ares do iluminismo e da revolução industrial. Em 1848, ele lançou 

suas duas maiores obras, “Discours sur l’esprit positive” (Discurso sobre o espírito 

positivo) e “Discours sur l’ensemble du Positivisme” (Discurso sobre o conjunto 

positivista), que explicitam as bases do seu pensamento positivo. 

Para Comte (1978), o centro de sua filosofia gravita em torno da ideia de que a 

sociedade só pode ser reorganizada através de uma completa reforma intelectual do 

homem. Entretanto, entendia que, antes disso, era necessário fornecer aos homens novos 

modos de pensar, conforme o estado da ciência do seu tempo. Segundo Madureira 

(2005), diferente de outros pensadores de sua época, como Saint-Simon e Fourier, que 

se preocupavam em reformar as instituições, Comte suscita em seus seguidores uma 

revolução do pensamento.  

 

Em primeiro lugar, uma filosofia da história com o objetivo de mostrar as 

razões pelas quais uma certa maneira de pensar (chamada por ele filosofia 

positiva ou pensamento positivo) deve imperar entre os homens. Em segundo 

lugar, uma fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia 

positivista. Finalmente, uma sociologia que, determinando a estrutura e os 

processos de modificação da sociedade, permitisse a reforma prática das 

instituições (COMTE, 1978, p. 8). 

 

A filosofia da história é tratada por Comte em sua lei dos três estados. Para ele, o 

espírito humano e todas as ciências se desenvolvem a em três fases diferentes: a 
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teológica, a metafísica e a positiva. Segundo Comte (1978), no estado teológico, o 

número de observações não se mostra expressivo, e a imaginação desempenha um papel 

preponderante. O homem só consegue explicar os fenômenos por meio da intervenção 

de seres sobrenaturais e se vê diante de uma crença absoluta, incapaz de qualquer tipo 

de questionamento. Afinal, não se poderia argumentar ou arguir um “deus superior”. 

Assim, o homem crê possuir o conhecimento absoluto. Este estado se divide em três 

fases: o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo.  

De acordo com a compreensão de Rocha (2006), no fetichismo, o homem busca 

dar a todos os corpos exteriores vida análoga à sua, como exemplo, a adoração dos 

astros. Já no politeísmo, a vida é retirada dos objetos e materiais, para ser atribuída a 

seres fictícios. E no monoteísmo, um ser único e onipotente, denominado Deus, 

substitui todos os demais seres sobrenaturais. 

Segundo Comte (1978), o estado teológico tem pontos congruentes com o 

metafísico. Ambos procuram explicações para a “natureza íntima” das coisas: sua 

origem, destino e forma de produção. Todavia, na metafísica, o concreto cede lugar ao 

abstrato, e a argumentação à imaginação. Desta forma, constatamos que o estado 

metafísico pretende dissolver o teológico. No campo político, isso corresponderia a 

substituir os reis soberanos e infalíveis por juristas. 

No estado metafísico, predominam abstrações, como contrato social, igualdade 

entre as pessoas e soberania popular, afirma Rocha (2006). Já o último estado, 

denominado positivo, caracteriza-se pela análise científica das leis sociais, 

possibilitando assim uma nova organização política. Para a Filosofia Positivista, é 

impossível reduzir os fenômenos naturais a um só princípio, diferentemente do que 

ocorre nos estados teológico e metafísico. 

De acordo com o pensamento comtista, o estado positivo caracteriza-se pela 

subordinação da imaginação e da argumentação à observação.  Contudo, isso não 

significa que Comte esteja alinhado com um empirismo puro. 

 

A visão positiva dos fatos abandona a consideração das causas dos 

fenômenos (procedimento teológico ou metafísico) e torna-se pesquisa de 

suas leis, entendidos como relações constantes entre fenômenos observáveis. 

Quando procura conhecer fenômenos psicológicos, o espírito positivo deve 

visar às relações imutáveis presentes neles — como quando trata de 

fenômenos físicos, como o movimento ou a massa; só assim conseguiria 

realmente explica-los (COMTE, 1978, p. 10). 
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Os que se alinham ao empirismo sustentam que “a razão, a verdade e as ideias 

racionais são adquiridas por nós através da experiência” (CHAUÍ, 2000, p. 71). Para 

Mendonça (2011, p. 85): 

 

Para o empirismo, ao qual se filia Comte, todas as ideias têm origem e limite 

em experiências, fiel à posição empirista, para a qual “o espírito humano está 

por natureza vazio; é uma tábua rasa, uma folha em branco, onde a 

experiência escreve. Todos os nossos conceitos, incluindo os mais gerais e 

abstratos, procedem da experiência”. 

 

Todavia, a Filosofia Positivista não trata de um empirismo ingênuo, pois “para 

Comte, o verdadeiro espírito positivo está tão afastado do empirismo – que, ao seu ver, 

permanece apenas em uma ‘estéril acumulação de fatos’ – quanto do misticismo – que 

se limitaria a uma interpretação sobrenatural dos fatos” (MORAES, 1995, p. 125). 

No pensamento comtista, a evolução do conhecimento pode ser comparada à 

evolução do ser humano. O estado teológico assemelhar-se-ia à infância, quando o 

homem confia cegamente em um deus superior. O estado metafísico seria equiparado à 

adolescência. Já o estado positivo corresponderia à fase adulta, quando o homem, 

através da ciência, alcança enfim a sua maturidade. 

Segundo Rocha (2006), para Comte a experiência jamais mostra mais que uma 

interligação entre determinados fenômenos. Cada ciência se ocupa com certo conjunto 

de fenômenos, irredutíveis uns aos outros. A unidade do conhecimento buscada pelas 

variadas ciências se fixa na utilização de um mesmo método, em qualquer campo de 

investigação, seja ele natural ou social.  

Assim, se lançarem mão de um mesmo método, as ciências teriam a capacidade 

de “combinar as suas investigações, potencializar as suas descobertas, intensificar o seu 

desenvolvimento, e garantir a veracidade – ainda que não absoluta, uma vez que o 

conhecimento resulta tão somente de aproximações – de seus trabalhos”. (ROCHA, 

2006, p. 11) 

Sobre o método, dispõe Comte que (1978, p. 15): 

 

(...) será somente graças ao estudo das aplicações regulares dos 

procedimentos científicos que se chegará a formar um bom sistema de 

hábitos intelectuais, o que é, entretanto, a meta essencial do método. 

 

Eis o princípio basilar do positivismo: a certeza de que só se considera científico 

o resultado do pensamento que fosse resultado da objetividade, utilizando em sua 

elaboração o método. A aplicação do mesmo método é que garantiria a evolução das 

ciências, credenciando-as para dar respostas aos dilemas humanos. 
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Do ponto de vista filosófico, o positivismo sustenta que a ciência é a única 

explicação razoável e legítima para a realidade, ao passo que a religião e a filosofia 

conduzem o homem à confusão, sendo substituídas pelo desenvolvimento científico. 

Apenas através da ciência, o homem poderá ter um conhecimento completo acerca do 

mundo em que vive. 

O positivismo só tolera fatos que possam ser observados e transformados em 

leis, conferindo neutralidade à ciência: “o sábio investiga desinteressado das 

consequências práticas, tendo como propósito somente exprimir a realidade” (MOTTA; 

BROLEZZI, 2008, p. 4662). 

Por essa razão que Comparato (2016, p. 355) afirma ser o pensamento positivista 

fundado em dois princípios: 

 

1) O conhecimento humano só pode ter por objeto fatos apreendidos pela 

experiência sensível; 

2) Fora do mundo dos fatos, a razão só pode ocupar-se, validamente, de 

lógica e de matemática. 

 

Sendo assim, os conceitos comtianos da visão de mundo positivista permitem 

compreender que, apenas as ciências poderiam alçar o homem a um patamar mais 

elevado. É isso que aponta Chauí (2000, p. 65) ao analisar a visão positivista: 

 

As ciências, dizia Comte, estudam a realidade natural, social, psicológica e 

moral e são propriamente o conhecimento. Para ele, a Filosofia seria apenas 

uma reflexão sobre o significado do trabalho científico, isto é, uma análise e 

uma interpretação dos procedimentos ou das metodologias usadas pelas 

ciências e uma avaliação dos resultados científicos. A Filosofia tornou-se, 

assim, uma teoria das ciências ou epistemologia (episteme, em grego, quer 

dizer ciência). 

 

Assim, o saber obtido através da observância destes dois princípios é o único 

que pode ser considerado como científico, sendo denominado por Comte como saber 

positivo, que se opõe ao falso saber, conhecido como metafísico.  Fica evidente que 

para Comte, o pensamento metafísico ocupa um espaço menor no desenvolvimento da 

sociedade. 

No que tange aos direitos, Simioni (2014) assevera que, para o positivismo de 

Comte, eles são negados, sendo considerados armadilhas do pensamento metafísico. 

Para o filósofo francês não existiriam positivamente direitos; tão somente deveres. “Os 

deveres é que constituem uma facticidade positiva capaz de explicar as causas dos 

comportamentos sociais” (SIMIONI, 2014, p. 147). 
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Comte (1978) formaliza as ideias positivistas apresentando ênfase ao 

conhecimento científico, propondo a reforma intelectual do homem e, através dela, toda 

transformação da sociedade. De acordo com Libâneo (1992), sendo a educação um 

fenômeno social, parte integrante das relações sociais, econômicas, políticas e culturais 

de uma determinada sociedade, a filosofia positivista vai influenciar a prática 

pedagógica na área do ensino de ciências apoiadas na aplicação do método cientifico, 

refutando a escola humanista e religiosa. 

A Educação brasileira nos séculos XIX e XX foi marcada pela tendência 

tecnicista, em que a escola desempenhava o papel da ordem social (capitalismo) 

articulada com o sistema produtivo. Ou seja, produzir indivíduos competentes para o 

mercado de trabalho, conforme pontua Libâneo (1992). Os marcos da implantação deste 

modelo encontram-se nas leis 5.540/68 e 5.692/71, que reorganizam o ensino superior e 

o ensino de 1° e 2° graus. 

Como aponta Saviani (2013b, p. 373), 

 

a incorporação das ideias pedagógicas tecnicistas na organização do sistema 

de ensino foi empreendida pelas inciativas de reforma que começaram com o 

ensino superior [...] o governo criou por decreto, um Grupo de trabalho (GT), 

para elaborar projeto da reforma universitária [...] que veio a converter-se na 

Lei 5450, promulgada em 28 de novembro de 1968. 

 

O projeto da reforma universitária encontrava-se com duas reivindicações 

contraditórias: jovens estudantes e professores de um lado e grupos ligados ao regime 

militar de outro lado. Como descreve Saviani (2013b), jovens estudantes e professores 

pleiteiam o banimento da cátedra, uma maior autonomia universitária, e mais orçamento 

para o desenvolvimento de pesquisas e os grupos ligados ao golpe militar de 64 

buscavam conectar o ensino superior ao mercado, em sintonia o que dispunha o 

capitalismo internacional. 

Assim, a reforma universitária de 1968 representou um marco na educação 

superior brasileira, sendo ela fortemente influenciada pelos pensamentos positivistas. 
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3 DA VISÃO POSITIVISTA AO POSITIVISMO JURÍDICO: 

REVERBERAÇÕES NA FORMAÇÃO DO BACHAREL DO DIREITO 

 

Pensar que o positivismo jurídico é apenas uma faceta do pensamento positivista 

iniciado por Augusto Comte se mostra equivocado. Entre o positivismo filosófico e o 

positivismo jurídico existem aproximações e distinções. No que tange às aproximações, 

está mais latente o fato de que ambas valorizam a ciência. Aliás, para Mendonça (2011, 

p.83), “nunca a ciência jurídica conheceu tanto desenvolvimento como no período em 

que foi acolhida pelo positivismo jurídico”. Outra aproximação evidenciada entre ambas 

é que ambas valorizam o fenômeno no processo cognitivo e rechaçam a Filosofia.  

No que se refere ao distanciamento entre eles, Mendonça (2011) destaca que o 

positivismo filosófico de Comte tem como base o empirismo, enquanto o positivismo 

jurídico não de baseia somente no empirismo, mas também no criticismo de Kant. 

Sendo assim, tais observações permitem que se faça a afirmativa de que o 

positivismo jurídico pode ser considerado uma corrente do pensamento jurídico que 

aceita apenas o fenômeno jurídico como existente e, consequentemente, como objeto de 

conhecimento. Comparato (2016) afirma que, a partir de Comte, o pensamento 

positivista desenvolveu-se no campo filosófico em diversas correntes. Todavia, todas 

possuem os mesmos princípios metodológicos, “o conhecimento humano só pode ter 

por objeto fatos apreendidos pela experiência sensível; fora do mundo dos fatos, a razão 

só pode ocupar-se, validamente, de lógica matemática” (COMPARATO, 2016, p. 355). 

Para Comparato (2016), no campo jurídico se encontram sinais desse 

pensamento metodológico em Thomas Hobbes (1588 – 1679), para quem “a utilidade é 

a regra do direito”; em Jeremy Bentham (1748 – 1832), filósofo que com sua teoria do 

utilitarismo influenciou um dos principais nomes do positivismo jurídico; em John 

Austin (1790 – 1859), para quem a ética deveria ser transformada numa ciência de 

conduta humana, precisa e certeira como a matemática. 

Em sua obra “Uma introdução aos princípios da moral e da legislação”, Bentham 

(1979) faz uma severa crítica aos legisladores da época. Para ele, a falta de 

uniformidade nas leis existentes gerava um clima de desconfiança e provocava 

desequilíbrio nas decisões tomadas pelos magistrados, considerando-se o elevado grau 

de subjetividade adotado. 

Gontijo (2011) afirma que Bentham foi o primeiro pensador a concluir que o 

texto positivado, ou seja, a lei escrita, seria um importante instrumento para o 
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desenvolvimento econômico do Estado, sendo a principal fonte do Direito. Entretanto, 

para o filósofo inglês a lei poderia servir como instrumento de adestramento da 

sociedade, a ponto de moldá-la aos interesses dos governantes de um Estado. E revela a 

contribuição de Bentham para a formação do positivismo jurídico: 

 

O entendimento do positivismo com Bentham tomou nova forma, pois sua 

teoria constituiu um dos expressivos e contundentes exemplos do momento 

em que se fundiu o positivismo filosófico ao fenômeno jurídico, fundando o 

que se entende pelo mais expressivo e último sentido do positivismo jurídico, 

fazer da lei técnica de ação estatal (GONTIJO, 2011, p. 19). 

 

Esse pensamento foi importante para a sociedade mercantilista, pois deixava de 

lado as incertezas da subjetividade e trazia à baila as certezas oriundas do texto legal. 

No entanto, anos mais tarde, o legado de Bentham seria utilizado como forma de 

controle social em regimes totalitários. 

Para se compreender o positivismo jurídico e, consequentemente, a sua 

influência no ensino jurídico, recorreu-se ao pensamento de dois dos principais juristas 

que abordaram o assunto ao longo da história: o inglês John Austin e austríaco Hans 

Kelsen.  

 

3.1 O positivismo em John Austin: os primeiros passos 

 

John Austin nasceu em 3 de março de 1790 e faleceu em 1 de dezembro de 1859 

na Inglaterra. O filósofo e jurista inglês se destacou por buscar o desígnio da ciência do 

direito, combinando o utilitarismo de Bentham com os desenvolvimentos do 

pandectismo
3
 alemão no estudo do Direito Romano. Austin é considerado o precursor e 

uma das principais figuras do positivismo jurídico do século XIX, principalmente nos 

países de língua inglesa. 

Outro importante nome radicado no Reino Unido e que tratou do positivismo 

jurídico foi Herbert L. A. Hart. O professor de Oxford, que viveu entre 1897 e 1992, foi 

autor célebre da obra The Concept of Law (O Conceito do Direito), publicada na década 

de 60, onde o jurista inglês realizou críticas à teoria desenvolvida por Austin. O 

positivismo de Hart incorpora ao Direito mais elementos do que pura coerção. 

                                                 
3
De acordo com Reale (2002), para os pandectistas, o Direito se apresentava como um corpo de regras, 

sendo o sistema do Direito Romano seu modelo. Para eles, “a lei é a fonte verdadeira e autêntica do 

Direito” (REALE, 2002, p. 419) 
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Entretanto, por não ser um jurista muito estudado no Brasil, iremos nos abster de 

maiores aprofundamentos sobre o seu pensamento. 

Comparato (2016) pontua que, para Austin, o conceito chave do Direito Positivo 

é o comando, que seria a manifestação de uma vontade, feita por uma pessoa ou por um 

grupo de pessoas a outra pessoa ou grupo de pessoas, para que façam ou deixem de 

fazer algo. Em torno desse conceito, gravita toda a teoria de Austin. 

Mas o que diferenciaria o comando de um outro desejo qualquer? Para Austin, o 

poder que detém o emitente de aplicar uma sanção ao destinatário que desrespeite o 

comando é o que o diferencia das demais vontades. Assim, percebemos que a 

concepção austiniana exige noções de dever e sanção.  

Em Austin, o dever é a conduta determinada pelo emissor praticada pelo 

destinatário. Aqui, percebe-se uma diferença entre comando e dever. Enquanto o dever 

está na perspectiva do destinatário, o comando encontra-se na perspectiva do emissor, 

ou seja, em quem impõe a conduta, conforme assinala Carvalho Neto (2017). 

Quanto à sanção no pensamento austiniano, observa-se que é um castigo, um 

mal que pode ser imposto ao destinatário que desrespeitar o comando imposto pelo 

poderoso emissor. 

 

O mal que provavelmente incorrerá no caso da desobediência ao comando ou 

(para usar uma expressão equivalente) no caso de uma obrigação ser 

transgredida, é frequentemente chamada de “sanção” ou “imposição de 

obediência” (AUSTIN, 1911, p. 89). 

 

Nesse sentido, Comparato assim se posiciona (2016, p. 358): 

 

Na linha do pensamento utilitarista, Austin sustenta que a nota específica do 

comando não reside no seu caráter imperativo, mas no poder efetivo, ou no 

propósito do seu autor, de impor ao destinatário um mal pelo 

descumprimento dos desejos expressos por aquele. Inexistindo esse poder ou 

esse propósito, não há comando algum. 

 

No que diz respeito ao comando, Carvalho Neto (2017) pontua que Austin 

desenvolveu sua teoria geral do Direito positivo tendo como pilares três classificações 

conceituais. A primeira distingue os comandos gerais dos particulares. A segunda está 

focada no emissor, fazendo distinção entre os comandos com emissores e sem 

emissores. Por fim, a terceira divide os comandos de acordo com a natureza de seus 

emissores: por Deus, pelo soberano ou por homens não soberanos. 
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Os comandos gerais se dirigem a um grupo de indivíduos. Classificam-se os 

comandos gerais como sendo as leis, pois estas estão revestidas pela generalidade
4
. Já 

os comandos particulares se dirigem a um indivíduo ou um grupo delimitado. No 

entanto, mesmo sem a generalidade, Austin os considera integrantes do Direito, mesmo 

que com um grau de importância menor. Podemos citar como exemplo de comando 

particular a decisão judicial. 

Na segunda classificação, o jurista inglês divide os comandos gerais em: com 

emissor e sem emissor definido. Os comandos com emissor seriam as leis em sentido 

próprio. Já os comandos sem emissor seriam as leis em sentido impróprio, por não ser 

possível identificar de quem é a vontade expressa no comando e, consequentemente, por 

não ser cabível aplicar uma sanção pelo seu desrespeito. 

Quanto aos comandos sem emissor, Austin cria a seguinte subdivisão: comandos 

em sentido metafórico e comandos por analogia próxima. Na primeira, encontram-se as 

leis da natureza, ao passo que na segunda, estão os costumes. 

Ao que se refere às leis em sentido próprio, tem-se que elas são sempre 

positivas, “pois elas são postas pelo seu autor individual ou coletivo, ou existem pela 

posição do seu autor” (COMPARATO, 2016, p. 359). Para Austin, existem três tipos de 

leis propriamente ditas: as leis divinas, as leis positivas humanas e as regras de 

moralidade coletiva. 

De acordo com Comparato (2016, p. 359), “as duas primeiras são comandos 

postos, direta ou indiretamente, por uma monarca ou soberano coletivo, para valer sobre 

pessoas em estado de sujeição”. Por esta razão, aqueles que as desrespeitam estão 

sujeitos a uma sanção. 

Já os comandos de moralidade positiva, embora sejam comandos impostos por 

homens a outros homens, não emanam de pessoas em uma situação política superior 

nem são postos em conformidade com as leis. Assim, os comandos de moralidade 

positiva são desprovidos de sanção, ainda que possa haver punições de outro tipo, tais 

como a cesura moral. Por esta razão é que Austin desqualifica o Direito Internacional e 

do Direito Constitucional. 

Segundo Austin, ao lado das regras de moralidade positiva, que são leis 

propriamente ditas conforme mencionado nos parágrafos anteriores, há outras que não 

                                                 
4
 De acordo com Reale (2002, p. 137), normas genéricas são “as que obrigam, indiscriminadamente, a 

quantos venham a se situar sob sua incidência, em função dos pressupostos que elas enunciam (a maioria 

das leis e regulamentos e certas normas costumeiras e jurisprudenciais)”. 
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possuem essa qualidade, pois não são impostas por homens a outros homens, mas sim 

pela opinião pública. Podemos citar como exemplo as regras de honra e de moda. 

Com relação a moralidade positiva, vejamos o que nos aponta Bobbio (1995, p. 

107): 

 

Quanto à moralidade positiva, esta se distingue do direito positivo 

precisamente porque é posta por um sujeito humano que não possui a 

qualidade de soberano para um outro ou para outros sujeitos humanos. Austin 

destaca, na vasta categoria da moralidade positiva, tipos de normas que são 

leis propriamente ditas visto que têm estrutura do comando e outras normas 

que são impropriamente ditas porque não possuem caráter de comandos. 

Estas últimas são aquelas que hoje chamaríamos de normas de costume social 

(regras de honra, do galanteio, do jogo, da moda etc., que são postas pela 

opinião pública): não são comandos (e, portanto, não são leis) em sentido 

próprio, porque um comando para sê-lo, deve provir de superior bem 

individualizado, enquanto a opinião pública é um fenômeno social que 

escapa qualquer tentativa de individuação, isto é, de redução a uma pessoa ou 

a um grupo de pessoas determinadas. 

 

É importante nesse ponto fazermos uma reflexão acerca dos posicionamentos de 

Austin. Para o jurista inglês, aquilo que não é imposto por um soberano não é Direito. 

Por isso a adoção da expressão “Direito Positivo, isto é, aquele que é posto”. 

 

O problema da jurisprudência é a lei positiva: lei, simplesmente e 

estritamente assim chamada: ou lei posta por políticos superiores para 

políticos inferiores. Mas lei positiva (ou lei, simplesmente ou estritamente 

chamada) é frequentemente confundida com objetos que lhe são relacionados 

por “semelhança”, ou é relacionada a objetos por “analogia”: a objetos que 

ganham também significado, “propriamente” e “impropriamente”, pela 

grande e vaga expressão “lei”. (AUSTIN, 1911, p. 86) 

 

Sendo assim, constatamos que o objetivo de Austin possa ter sido determinar o 

campo do Direito, separando-o de qualquer outro campo estranho, como o da moral. 

Percebemos que Austin busca no Positivismo Jurídico expurgar tudo aquilo que não se 

encontra na lei propriamente dita, isto é, nos comandos emanados de um soberano. 

Assim como em Comte, percebemos em Austin um método extremamente rígido, que 

foi aperfeiçoado um século mais tarde por Hans Kelsen. 

 

3.2 O positivismo em Hans Kelsen: a teoria pura do direito 

 

Hans Kelsen nasceu em 11 de outubro de 1881, na cidade de Praga, atualmente 

pertencente a República Checa. Ainda aos três anos de idade, mudou-se para Viena, 

Áustria, onde mais tarde deu início aos seus estudos jurídicos. Também estudou em 
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Heidelberg e Berlin. Perseguido pelo nazismo, transferiu-se para a cidade de Berkeley, 

Estados Unidos, onde veio a falecer no ano de 1973. 

Segundo Oliveira (2012), Kelsen é considerado um dos maiores expoentes do 

positivismo jurídico. Sua Teoria Pura do Direito buscou “reduzir todos os fenômenos 

jurídicos à dimensão normativa, razão pela qual muitos autores se referem à sua teoria 

como normativismo jurídico” (OLIVEIRA, 2012, p. 42). 

Para Rocha (2003), Kelsen é um dos juristas mais importantes do século XX, 

que “no plano científico elaborou uma gigantesca obra – em destaque a Teoria Pura do 

Direito (Reine Retchts-Lehre) que influenciou a teoria jurídica em quase todos os 

países” (2003, p. 68). Já Reale (2002, p. 237) sustenta que o jurista austríaco é “um 

adversário daqueles que querem reduzir a Ciência Jurídica a um capítulo da sociologia, 

da Economia, da História ou da Geografia”.  

Para Mendonça (2011), Kelsen nutre uma preocupação científica antifilosófica e 

alcança o mesmo resultado que Comte, embora trilhando um caminho diferente. 

 

Seguindo a lição de Kant, para quem a ciência (experimental) estava 

justificada, mas a Metafísica era impossível, aferra-se ao fenômeno jurídico 

como único objeto da ciência do Direito, excluindo qualquer possibilidade de 

investigação (filosófica) relativa ao noumeno. O fenômeno, para ele, no 

entanto, não se confunde com a forma objetiva temporal e espacial dos dados, 

como em Comte, mas é construído pelo espírito humano, que impregna o 

dado experimental com as condições subjetivas de sensibilidade – tempo e 

espaço – e com as categorias formais de seu entendimento. A universalidade 

do conhecimento jurídico decorre, no entender dele, da identidade da 

natureza de todos os sujeitos que apreendem o fenômeno do Direito. Sua 

teoria pura do Direito (Renine Rechtslehre) é “a teoria do Direito Positivo”, a 

teoria do positivismo jurídico. A teoria pura do Direito, “neste sentido, é uma 

radical teoria realista do Direito que se recusa a valorar o Direito Positivo” 

(MENDONÇA, 2011, p. 93). 

 

Para Kelsen (1998b), o cientista do Direito deve se ocupar exclusivamente com a 

norma posta, ou seja, aquela prolatada pelo Estado. Para ele, os fatores que interferem 

na produção da norma, tais como os valores, são estranhos à ciência jurídica. Outras 

ciências podem estudar estes fatores e traçarem conexões com a ciência jurídica. Aliás, 

a teoria kelseniana não nega a existência destes fatores, ela apenas não aceita a sua 

relevância para o estudo da norma jurídica. 

 

Quando a si própria se designa como “pura” teoria do Direito, isto significa 

que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e 

excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo 

quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer 

que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são 

estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental.  
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Sobre o princípio metodológico kelseniano, assim nos aponta Warat (1983, p. 

27): 

 

Neste contexto de purificação, não pertenceriam ao campo temático, 

precisamente determinado como jurídico, as questões vinculadas à produção 

ou ajuizamento das normas jurídicas. Estas constituem problemas que devem 

situar-se no âmbito da Política Jurídica
5
. Porque o tratamento de tais questões 

no interior de uma ciência objetiva do Direito, a qual se limita a descrever 

seu objeto, menosprezaria as necessárias fronteiras entre a ciência e a 

política, entre a ideologia e a verdade. 

 

Todavia, é importante trazer a baila o importante alerta de Rocha (2003) aos 

críticos apressados de Kelsen que afirmam que o jurista austríaco nega influências 

alheias às normas jurídicas. 

 

Kelsen, ao contrário do que pensam seus críticos apressados, por filiar-se à 

tradição da "teoria do conhecimento", assume como inevitável a 

complexidade do mundo em si. Para ele, o social (e o direito) são devido às 

suas heteróclitas manifestações constituídas por aspectos políticos, éticos, 

religiosos, psicológicos e históricos. E a esse respeito não cabe ao cientista do 

direito nada comentar. A função do cientista é a construção de um objeto 

analítico próprio e distinto destas influências. A partir desta constatação é que 

Kelsen vai procurar, assim como Kant, depurar essa diversidade e elaborar 

uma "ciência do direito". Ou seja, na teoria pura uma coisa é o direito, outra 

distinta é a ciência do direito. O direito é a linguagem objeto e a ciência do 

direito a metalinguagem: dois planos lingüísticos diferentes (ROCHA, 2003, 

p. 72). 

 

De acordo com Bittar (2005, p. 336), “as categorias do ser (Sein) e do dever-ser 

(Sollen) são os polos com os quais lida Hans Kelsen, para distinguir realidade e Direito, 

que caminham em flagrante dissintonia, em sua teoria”. É através da quebra da relação 

ser/dever-ser que o jurista pretende diferenciar o que é jurídico do que não é jurídico.  

 

O dever-ser jurídico não se enraíza em qualquer fato social, histórico; não é 

condicionado por nada que possa perverter sua natureza de puro dever-ser; 

Kelsen desenraiza o Direito de qualquer origem fenomênica, a título de 

compreendê-lo autonomamente em sua mecânica (BITTAR, 2005, p. 337).  

 

Sobre essa distinção também discorre Simioni (2014, p. 176): 

 

Essa é uma distinção teórica fundamental no pensamento de Hans Kelsen. A 

diferença entre ser e dever-ser é constitutiva da sua teoria pura do direito. 

Isso porque a ciência só pode trabalhar com questões de verdade. A ciência 

pergunta pela verdade e pela falsidade de uma proposição sobre a realidade. 

A ciência é razão teórica. Ela não se preocupa com as questões de correção 

normativa. Ela não pergunta pelo bem ou mal, pelo justo ou injusto, pelo 

                                                 
5
 De acordo com entendimento construído por Warat (1983), a Política Jurídica nos textos de Kelsen não 

se confunde com a teoria política. Para o jusrista argentino, a Política Jurídica em Kelsen está ligada 

principalmente às estratégias empregadas pelas autoridades jurídicas para a produção do conteúdo do 

Direito Positivo, bem como os padrões axiológicos pelos quais se legitimam os conteúdos adjudicados. 
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correto ou incorreto do ponto de vista das normas jurídicas, morais, éticas 

etc. A ciência somente pergunta pela verdade ou pela falsidade. 

 

Assim, o pensamento kelseniano se sustenta na ideia que o jurista deve ter como 

ponto de partida a norma posta e como ponto de chegada a própria norma posta. Ou 

seja, não cabe ao operador do Direito questionar os valores utilizados para a criação da 

norma (a priori), tampouco a posteriori. Para o positivismo de Kelsen “a norma jurídica 

é o alfa (α) e o ômega (Ω) do sistema normativo, ou seja, o princípio e o fim de todo o 

sistema” (BITTAR, 2005, p. 337). 

É o que também nos aponta Simioni (2014, p. 174): 

 

O ponto de partida da fundamentação teórica de Kelsen é uma crítica tanto às 

concepções sociológicas quanto psicológicas do direito. No lugar da 

observação da relação jurídica sociológica ou do reconhecimento psíquico do 

Direito, Kelsen vai propor a observação da norma jurídica como unidade 

analítica da sua teoria do direito. A norma jurídica vai ser a chave primária da 

observação do direito, vai ser o objeto do conhecimento jurídico. O direito 

não pode ser entendido como relação fática, tampouco um acontecimento 

psíquico. Para Kelsen, o direito deve ser entendido como norma. E portanto, 

a ciência do direito só pode ser uma ciência normativa. 

 

A norma jurídica encontra-se no centro de toda a teoria formulada por Kelsen.  

Mas o que seria a norma para Kelsen? Vejamos o que afirma o austríaco. 

 

O dever-ser – a norma – é o sentido de um querer, de um ato de vontade e – 

se uma norma constitui uma prescrição, um mandamento – é o sentido de um 

ato dirigido à conduta de outrem, de um ato, cujo sentido é que um outro (ou 

outros) deve (ou devem) conduzir-se de determinado modo (KELSEN, 1986, 

p. 3). 

 

Para Simioni (2014), Kelsen faz uma clara distinção entre as normas jurídicas e 

as proposições jurídicas. As normas estabelecem deveres (dever-ser), ao passo que as 

proposições fazem afirmações científicas ao sentido das normas (ser). Frente a uma 

norma jurídica, o leitor encontrará comandos que obrigam, facultam ou possibilitam 

determinadas condutas. Já a observação científica procura afirmar a verdade sobre o 

sentido dessas prescrições.  

Assim, segundo Kelsen, o objeto de estudo do jurista é a norma, que prescreve 

um dever-ser (sollen). Por outro lado, a forma como as coisas são ou acontecem, 

pertencem ao mundo do ser, pelo mundo dos fatos, não interessando ao estudo do 

Direito. 

Para que uma norma seja considerada válida, é necessário que todos os ritos para 

a sua formulação e inserção dentro do ordenamento jurídico tenham sido devidamente 

respeitados. No atual sistema brasileiro, por exemplo, para uma norma jurídica ser 
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considerada válida é indispensável que todos os ritos legislativos tenham sido 

rigorosamente cumpridos.  

Ressalte-se que conferir validade a uma norma jurídica não significa afirmar que 

o seu conteúdo é verdadeiro ou falso, nem tampouco conferir se a sua redação está apta 

a promover justiça. Atribuir validade a uma norma significa fazer que a mesma obedeça 

a todas as formalidades exigidas para sua recepção no ordenamento jurídico, bem como 

sua consonância com normas hierarquicamente superiores. Para Kelsen (1998a, p. 162): 

 
 (...) o fundamento de validade de uma norma é sempre uma norma, não um 

fato. A procura do fundamento de validade de uma norma reporta-se, não à 

realidade, mas a outra norma da qual a primeira é derivável, num sentido que 

será investigado posteriormente. 

 

Bittar (2005, p. 338) assevera que “a validade não submete a norma ao juízo de 

certo ou do errado, mas ao juízo jurídico, propriamente dito, ou seja, ao juízo da 

existência ou não (pertinência a um sistema formal) para determinado ordenamento 

jurídico”. 

Nesse sentido Bobbio (1995, p. 137) afirma: 

 

A validade de uma norma jurídica indica a qualidade de tal norma, segundo a 

qual existe na esfera do direito ou, em outros termos, existe como norma 

jurídica. Dizer que uma norma é válida significa dizer que tal norma faz parte 

de um ordenamento jurídico real, efetivamente existente numa dada 

sociedade. 

 

Ou seja, para Kelsen (1998a), a validade de uma norma não se relaciona com o 

mundo dos fatos, não confere a ela veracidade ou falsidade. Tampouco está ligada à 

capacidade dela de promover ou não justiça. Para o austríaco, “o fundamento de 

validade de uma norma não é, como teste de veracidade de um enunciado do ser, a sua 

conformidade à realidade. Como já dissemos, a norma não é válida por ser eficaz” 

(KELSEN, 1998a, p. 161) . 

Assim, o ordenamento jurídico consiste em um conjunto hierarquicamente 

organizado, cujas normas inferiores buscam respaldo nas normas superiores, alcançando 

assim a validade já mencionada nos parágrafos anteriores. Assim, a aceitação de 

qualquer fator extrajurídico comprometeria a sua rigidez e completude. 

Quanto ao ordenamento jurídico Reale (2002, p. 237) declara que: 

 

Hans Kelsen sustenta que a Ciência do Direito é uma pura ciência de normas 

e proposições normativas. O Direito não é senão um conjunto de regras 

jurídicas organizadas de maneira escalonada, desde a regra da “primeira 
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Constituição”, até as regras jurídicas subordinadas que se exprimem nas 

sentenças ou decisões judiciais, ou então nas cláusulas de um contrato. 

 

Mas qual seria a norma que se encontra no topo deste ordenamento? Para 

Kelsen, seria a “norma fundamental”. Ela corresponde ao ápice da pirâmide e é um 

pressuposto lógico de todo o sistema. Nas palavras de Bittar (2005, p. 338), “ela não 

existe historicamente, e nem fisicamente, mas é pressuposta logicamente”. 

 

Chamamos de norma “fundamental” a norma cuja validade não pode ser 

derivada de uma norma superior. Todas as normas cuja validade podem ter 

sua origem remontada a uma mesma norma fundamental formam um sistema 

de normas, uma ordem. Esta norma básica, em sua condição de origem 

comum, constitui o vínculo entre todas as diferentes normas em que consiste 

uma ordem. (...) A procura do fundamento de validade de uma norma não é – 

como procura da causa de um efeito – um regressus ad infinitum; ela é 

limitada por uma norma mais alta que é o fundamento último de validade de 

uma norma dentro de um sistema normativo, ao passo que uma causa última 

ou primeira não tem lugar dentro de um sistema de realidade natural. 

(KELSEN, 1998a, p. 163) 

 

Sobre a “norma fundamental” assim elucida Reale (2002, p. 194): 

 

Para Kelsen e seus adeptos toda a pirâmide normativa só é válida se se 

admitir uma norma que não é a expressão de qualquer ato legislativo, aqui e 

agora, como ato positivo e histórico, mas que representa apenas uma 

exigência lógica, isto é, o pressuposto lógico segundo o qual “deve ser 

obedecido o estabelecido pelo constituinte originário” (abstração feita, 

repetimos, de tratar-se de uma Assembleia Constituinte de origem 

democrática, ou de um Poder revolucionário ou de fato) sob pena de não 

poder subsistir o sistema das regras jurídicas, privando-o também de eficácia 

ou efetividade (validade social). 

 

A “norma fundamental” não corresponde à norma constitucional de um Estado. 

Assim podemos nos indagar: se o ordenamento é um sistema lógico, em que as normas 

inferiores fundamentam sua validade nas normas superiores, qual norma confere 

validade às constituições? Para Bobbio (1995), essa situação assim foi resolvida por 

Kelsen: 

 

Para enclausurar o sistema jurídico, solucionando a questão em aberto, 

Kelsen lança mão de uma norma que deve sustentar o fundamento de 

validade da ordem jurídica como um todo, mas que necessariamente não 

tenha sido editada por nenhum ato de autoridade. Uma norma não posta, mas 

suposta (BOBBIO, 1995, p. 12). 

 

 

Warat (2002, p. 280) alerta que, através da norma fundamental, Kelsen procura 

manter a pureza da sua teoria:  
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Pode se dizer, em um sentido amplo, que, com sua teoria da norma 

fundamental, Kelsen tenta solucionar os principais obstáculos que o sentido 

comum teórico dos juristas apresenta para a constituição de uma estrita 

ciência normativa do Direito. Por esta razão, a norma fundamental kelseniana 

incialmente não pode ser entendida quanto ao seu significado e funções, 

senão através de de sua estreita conexão como princípio da pureza metódica, 

regra metodológica vertebral da teoria pura do Direito. 

 

Para Simioni (2014), Kelsen se viu diante do mesmo dilema enfrentado pelo 

matemático Bertrand Russel
6
 no paradoxo dos conjuntos: em que conjunto está contido 

o conjunto que contém todos os conjuntos? Para o matemático, “esse paradoxo dos 

conjuntos pode ser resolvido pela criação de uma instância superior, hipotética, 

pressuposta como uma exigência lógica de assimetrização do paradoxo” (Simioni, 2014, 

p. 183). E é justamente isso que o austríaco procurou realizar através da introdução do 

conceito de “norma fundamental”. 

 

Direito válido é o direito que o direito mesmo diz que é válido, porque é 

baseado em normas hierarquicamente superiores. E a validade dessas normas 

hierarquicamente superiores – a Constituição Federal, por exemplo – 

encontra a sua validade na norma fundamental, quer dizer, em uma norma 

hipotética, puramente ideal, que constitui mais uma exigência lógica que uma 

exigência de conteúdo material (SIMIONI, 2014, p. 183). 

 

De acordo com Simioni (2014), para justificar o que fundamentaria a 

Constituição Federal, Kelsen poderia indicar a política, a vontade do povo, a vontade do 

governo ou do legislador, dentre outros. No entanto, para manter a pureza de sua teoria, 

Kelsen não pode fundamentar a validade da Constituição fora do direito, motivo pelo 

qual lançou mão da “norma fundamental”. 

Por fim, é importante ressaltar que o positivismo de Kelsen não se confunde com 

aquele clássico da Escola da Exegese. De acordo com Simioni (2014), o seu 

pensamento não corresponde a nenhuma Escola ou movimento do direito de sua época. 

Para Simioni (2014), na Escola da Exegese não existe nenhuma distinção entre o 

direito e o texto legal. 

 

Direito e texto da lei confundem-se em uma única identidade dogmática. O 

direito é o texto da lei, tanto quanto o texto da lei é o direito. E assim a escola 

da Exegese permitiu entender o direito exatamente segundo as ideias da 

Revolução Francesa: negando os costumes e tradições que vinham das 

“trevas” da Idade Média, para permitir apenas a legitimidade esclarecida da 

lei editada segundo as exigências do século das luzes (SIMIONI, 2014, p. 

32). 

 

                                                 
6
 Bertrand Arthur William Russell, nasceu no País de Gales, e viveu entre 1872 e 1970. Foi um dos mais 

influentes matemáticos, filósofos e lógicos do século XX. 
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Já para Kelsen, o Direito é norma. E quando o austríaco se refere a norma, não 

está falando do lei. É o que nos elucida Simioni (2014, p. 170): 

 

Na mesma linha da sintaxe lógica de Carnap, Kelsen vai eleger uma 

entidade abstrata especial para ser trabalhada e organizada em termos de 

uma ciência rigorosa da linguagem. E essa entidade nuclear do direito e da 

ciência do direito vai ser a norma jurídica. Não o texto das leis, mas o 

sentido sintático-analítico desses textos: a norma jurídica, quer dizer, o 

arranjo sintático dos signos linguísticos que edificam a positividade do 

direito. 

 

Assim, Simioni (2014) assevera que o positivismo de Kelsen supera o 

positivismo clássico presente na Escola da Exegese. O seu positivismo não é simplista, 

eis que está conectado com três dimensões que fundamentam a Teoria Pura do Direito: 

“uma critica ao positivismo sociológico e psicológico da época, a assimilação da virada 

linguística do neopositivismo lógico da segunda fase do Círculo de Viena e a 

necessidade de fundação de uma ciência genuína e autônoma do direito” (SIMIONI, 

2014, p. 174). 

 

3.3 A relevância do positivismo jurídico na história 

 

Para Mendonça (2011, p. 93), “apesar do tiro de misericórdia que dá a Filosofia 

do Direito e que perdura por vária décadas, ganha com ele extraordinário 

desenvolvimento a ciência jurídica”. Concomitantemente à difusão do pensamento 

positivista no campo do Direito, constatamos o aperfeiçoamento de medidas 

econômicas por parte do Estado e o avanço do capitalismo no ocidente. 

De fato, com o Positivismo Jurídico, a Ciência Jurídica desenvolveu-se como 

nunca antes na história. No entanto, a exclusividade que se atribui ao Direito Positivo, 

como fonte exclusiva do Direito, pode acarretar graves consequências. Com o 

normativismo, o Estado passa a ser a única fonte do Direito. O monopólio normativo se 

aplica tanto aos Estados absolutistas, que vontade de um monarca impera, quanto a um 

Estado democrático, que prevalece a vontade da maioria, expressa através dos seus 

representantes eleitos. 

Mendonça (2011) afirma que o Estado pode ser aceito com fonte formal do 

Direito, no entanto não o seu criador. Segundo ele, o Direito encontra-se pronto na 

natureza humana, cabendo ao Estado explicitá-lo e implantá-lo. Todavia, ainda segundo 

Mendonça (2011, p. 94), o Positivismo “despreza esta fonte material do Direito, a fonte 

que lhe dá conteúdo justo e resigna-se ao seu aspecto fenomenal”. 
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Comparato (2016) sustenta que, para a ideologia liberal capitalista, a máxima 

“ordem e segurança” nas relações privadas sempre deve prevalecer, principalmente no 

que tange a seara econômica. Em razão disso, os capitalistas sustentam a necessidade de 

um sistema jurídico estável, no qual seja possível alcançar a previsibilidade nas decisões 

prolatadas tanto pela administração pública, quanto pelo Judiciário. 

E, prossegue Comparato (2016, p. 366): 

 

A legitimidade de qualquer sistema jurídico, portanto, há de ser aferida, 

segundo essa concepção, não por meio de um juízo ético referido a valores 

externos ao próprio ordenamento, mas por um critério que lhe é intrínseco. 

Tal critério, as obras de Austin e Kelsen apontaram com muita clareza: a 

regularidade formal de produção das normas jurídicas. 

 

Dento desse contexto, podemos afirmar que o Positivismo Jurídico atribuiu uma 

concepção meramente formal à Constituição, que até então era a expressão máxima de 

proteção dos cidadãos contra os abusos praticados pelo Estado. Com o normativismo, a 

Constituição tende a ser uma mera codificação que prevalece sobre normas 

hierarquicamente inferiores. O que se percebe é que as constituições deixaram de ser um 

instrumento de proteção dos cidadãos para normatizar o funcionamento do Estado. E 

por esta razão, Comparato (2016) afirma que o pensamento positivista contribuiu para a 

implantação de um dos piores monstros do século XX: os Estados totalitários. 

Aqui merece destaque a severa crítica de Mendonça (2011, p. 95) ao 

Positivismo: “ideal seria, porém, que este mérito do positivismo jurídico fosse 

harmonizado com uma atitude mental que não castrasse a inteligência humana em 

relação à sua aptidão para, valendo-se da lei, buscar a Justiça que ela deve revelar”. 

É expressiva a influência exercida pela escola positivista, bem como o grande 

número de seguidores desta corrente, não somente na área jurídica, mas também em 

outros campos profissionais, como no Exército brasileiro do fim do Império e início da 

República, e também no ensino acadêmico, que acabou se alinhando a este 

posicionamento. No Brasil, conforme se mostrará ao longo desta pesquisa, os 

componentes curriculares dos cursos jurídicos se mostraram afetados pelo positivismo 

jurídico ao longo da história. 

Entretanto, apesar do positivismo jurídico ter entrado em declínio no século XX, 

principalmente após as duas grandes guerras, como afirma Comparato (2016), 

questiona-se em que grau ainda permanece a sua capacidade de influenciar a formação 

dos bacharéis em Direito e, consequentemente, os egressos que atuarão em diversas 

funções importante dentro da sociedade.  
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4 O ENSINO JURÍDICO BRASILEIRO CONTEXTUALIZADO 

HISTORICAMENTE 

 

O estudo do contexto histórico e político da formação do profissional do Direito 

no Brasil, através dos estudos bibliográficos nas fontes de documentos jurídicos da 

tradição europeia do período de colonização no século XVI, permite selecionar quais os 

principais fatos históricos, políticos e sociais que forjaram o cenário jurídico brasileiro, 

com um enfoque sobre os acontecimentos que colaboraram de forma determinante para 

a implantação e aperfeiçoamento do ensino do Direito no Brasil. 

 Busca-se na história o fundamento que permitirá compreender que através das 

origens europeias dessa formação se desenhou os primeiros traços da formação jurídica 

desse profissional. Isto porque antes mesmo da colonização portuguesa, alguns 

dispositivos jurídicos já tratavam de questões relacionadas ao Brasil como Tratado de 

Toledo, “Bula Inter Coetera” e o Tratado de Tordesilhas, de acordo com Wehling e 

Wehling (1994). 

As terras brasileiras foram alvo de intensas contendas, confrontos entre partes 

distintas, e mesmo antes mesmo de Pedro Álvares Cabral atracar as caravelas nas terras 

onde se encontra hoje o estado da Bahia, durante esse “ciclo das grandes navegações”, 

Portugal e Espanha travaram uma acirrada disputa para determinar qual dos dois países 

poderia se apossar e, consequentemente, explorar as terras da América. 

Segundo Wehling (1994), em virtude disso, alguns tratados foram celebrados 

com o objetivo de se criar delimitações. O primeiro deles foi o Tratado de Toledo, 

firmado em 1480, o qual transferia para Espanha as Ilhas Canárias e concedia à Portugal 

a Guiné e as terras encontradas ou a serem encontradas ao Sul das Canárias. No entanto 

12 anos mais tarde, Cristóvão Colombo
7
, com autorização dos reis espanhóis, saiu a 

navegar e atracou nas terras que hoje formam as Américas, levando a um sério 

estremecimento das relações com Portugal. 

Portugal temendo perder o posto de maior potência marítima daquele tempo, 

ameaçou entrar em conflito com a Espanha, caso as normas que delimitavam as 

possessões não fossem devidamente respeitadas. Assim, para evitar o desencadeamento 

de uma guerra, a Espanha requereu ao Papa Alexandre VI que mediasse a disputa. Para 

tanto, foi editada a chamada “Bula Inter Coetera”, um documento que determinou uma 

                                                 
7
 Cristóvão Colombo, cartógrafo e navegador italiano, foi o primeiro europeu a chegar às Américas, no 

dia 12 de outubro de 1492. 
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linha imaginária a 100 léguas da Ilha dos Açoures, de modo que todas as terras que se 

localizavam a oeste pertenciam à Espanha e a leste à Portugal. 

Todavia, as normas editadas pelo chefe máximo da Igreja Católica não foram 

suficientes para eliminar as tensões das relações entre portugueses e espanhóis. Dom 

João II, rei de Portugal, sentia-se preterido frente aos reis espanhóis Fernando e Isabel. 

Em 7 de julho de 1494, os dois países celebraram o Tratado de Tordesilhas. Segundo 

esta nova transação, todas as terras descobertas a até o limite de 360 léguas a oeste da 

Ilha de Cabo Verde pertenceriam à Portugal, sendo o restante competente à Espanha. 

Com este novo tratado, os lusitanos garantiram a posse das terras onde anos mais tarde 

seria o Brasil. 

Este acordo celebrado no século XV entre os países ibéricos, é considerado o 

“ato inaugural da diplomacia moderna, pois foi o primeiro acordo entre Estados sem a 

interferência papal ” (WEHLING; WEHLING, 1994, p. 39). 

 

4.1 Ideias pedagógicas e formação no Brasil Colônia 

 

No século XV, marcado pelo ciclo das grandes navegações, como aponta Maciel 

(2010), Portugal, Espanha e Inglaterra, grandes potências da época, ao se apossarem de 

terras distantes da Europa, passaram a explorar os seus povos e suas riquezas. Uma 

dessas localidades era o Brasil, onde Pedro Álvares Cabral desembarcou em 22 de abril 

de 1500. 

Segundo Maciel (2010), sob o olhar lusitano, foi encontrado, nas terras recém 

descobertas, um povo que vivia em diversas tribos dispersas pelo seu vasto território, 

que não dominava a escrita europeia e possuía, dentro da perspectiva portuguesa, modos 

rudimentares de vida. Foram denominados indistintamente pelos portugueses como 

“índios”. Na visão portuguesa, estes povos não possuíam qualquer organização política 

e/ou jurídica, sendo o seu Direito resultado de crenças religiosas. Esta estrutura social 

frágil criou o ambiente ideal para que os portugueses pudessem impor o seu modo de 

vida, costumes e regras, sem qualquer respeito aos hábitos dos indígenas que, apesar de 

tentarem resistir à dominação portuguesa em várias lutas travadas, acabaram sendo no 

final covardemente sobrepujados. 

O interesse português sobre a colônia era estritamente comercial. Por esta razão, 

impunham aos povos aqui existentes as suas regras, bem como exploravam do modo 



37 

que bem entendiam as riquezas naturais aqui encontradas. Com relação a isso, Wolkmer 

(2000), historiador que investiga nessa área, pontua: 

 

Nessa perspectiva, o Brasil-Colônia só poderia gerar produtos tropicais que a 

Metrópole pudesse revender com lucro para o mercado europeu; além disso, 

as outras atividades produtivas deveriam limitar-se de modo a não estabelecer 

concorrência, devendo a Colônia adquirir tudo o que a Metrópole tivesse 

condições de vender. Para Portugal, o Brasil deveria servir seus interesses; 

existia para ele e em função dele. (WOLKMER, 2000, p. 38) 

 

Assim, fica nítido o papel secundário da Colônia, que deveria se submeter 

integralmente a tudo que era imposto pela Metrópole.  Não constava entre as 

preocupações de Portugal o desenvolvimento social e o bem-estar do seu povo; seus 

interesses se voltavam exclusivamente para o enriquecimento do reino português, o que 

lhe proporcionava poder frente aos demais povos europeus. Nesse sentido, Paiva (1982, 

p. 31) nos elucida: 

 
A colonização do Brasil foi pensada e realizada em função da produção, para 

o enriquecimento da coroa e do estamento mercantil dominante. Não se 

abriam brechas de modo a se engrossarem as fileiras dos homens ricos: estes 

já vinham ricos do Reino e vinham para aumentar mais ainda sua riqueza. Os 

demais vinham ou se lhes acrescentavam para o seu serviço. Este era o ponto 

de vista dos colonizadores. A lógica do empreendimento é transparente: o 

lucro, que se visava, só podia ser obtido através da grande produção 

concentrada em poucas mãos e realizada a custos baixos. Não havia, pois, 

lugar para muitos. 

 

Para Cristiani (2009, p. 350), “pelos portugueses colonizadores o Brasil nunca 

foi visto como uma verdadeira nação, mas sim, como uma empresa temporária, uma 

aventura, em que o enriquecimento rápido, o triunfo e o sucesso eram os objetivos 

principais”. O discurso português era de que sua atuação em terras brasileiras tinha 

como objetivo principal levar aos povos que ali habitavam a fé cristã. Todavia, ao invés 

de uma evangelização, o que a história nos mostra é que o domínio lusitano sobre os 

indígenas desconsiderou diversos preceitos cristãos, configurando uma verdadeira 

heresia. 

Wolkmer (2000, p. 38) afirma que “o país se edificou como uma sociedade 

agrária baseada no latifúndio, existindo, sobretudo, em função da Metrópole, como 

economia complementar, em que o monopólio exercido opressivamente era 

fundamental para a burguesia mercantil lusitana”.  

Nos primórdios do processo de colonização, o Brasil tinha como principais 

fontes econômicas a exploração de metais preciosos e a extração do pau-brasil. 

Posteriormente, ocorreu a implementação da agricultura, o que evidencia que 
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incialmente a economia da colônia era essencialmente agrícola, sendo que a detenção 

dos meios de produção estava sempre relacionada com os portugueses, segundo 

Cristiani (2009). 

O que era produzido e extraído na colônia era comercializado pela metrópole no 

mercado europeu. Os produtos oriundos da Colônia serviam como fonte de riqueza e 

demonstração de poder frente às demais potências europeias da época. Para a coroa 

portuguesa o Brasil deveria, de acordo com Wolkmer (2000), exclusivamente, atender 

aos seus interesses, ou seja, existia para ela e em função dela. 

 

4.2 Brasil Colônia e as ideias racionais do direito 

 

Quanto ao Direito, a prática adotada pelos colonizadores não foi diferente da 

aplicada nas questões econômicas: os lusitanos impuseram as suas regras aos habitantes 

do Brasil. Diferentemente dos povos europeus, o Direito brasileiro teve o seu início de 

forma inquisitória; não foi resultado de um desenvolvimento sociocultural. Assim nos 

evidencia Wolkmer (2000, p. 45): 

 

Na sua globalidade, a compreensão, que da cultura brasileira, que do próprio 

Direito, não foi produto da evolução linear e gradual de uma experiência 

comunitária como ocorreu com a legislação de outros povos mais antigos. Na 

verdade, o processo colonizador, que representava o projeto da Metrópole, 

instala e impõe numa região habitada por populações indígenas toda uma 

tradição cultural alienígena e todo um sistema de legalidade “avançada” sob 

o ponto de vista do controle e da efetividade formal. 

 

E prossegue: 

 

O Direito Português, enquanto expressão maior do processo legislativo na 

península ibérica, acabou constituindo-se na base quase que exclusiva do 

Direito pátrio (WOLKMER, 2000, p. 46) 

 

Pontes de Miranda (1981, p. 27) afirma que “o direito no Brasil não pode ser 

estudado desde as sementes; nasceu de galho de planta que o colonizador português 

trouxe e enxertou no novo continente”. Assim sendo, o Direito Brasileiro teve seu início 

sem qualquer traço de identidade própria, sem considerar a existência de uma realidade 

anterior à chegada portuguesa. Os colonizadores, que se consideravam seres 

“superiores” no sentido literal da palavra, traziam consigo uma tradição jurídica 

milenar. 

De acordo com Machado Neto (1979), três etnias forjaram a cultura no Brasil 

Colonial: os indígenas, os negros e os brancos (lusitanos). Entretanto, embora os 
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indígenas tenham contribuído de maneira efetiva para a cultura de modo geral, sua 

contribuição para o direito foi praticamente nula. O direito destes povos era primitivo e 

se baseava em questões divinas, motivo pelo qual os portugueses facilmente se 

impuseram. Os negros, da mesma forma, foram trazidos da África como res (coisa), 

tendo simplesmente que se submeter à opressão e às normas dos brancos. Constituíam 

pura e simplesmente força de trabalho, não fazendo jus a qualquer direito. Já os 

portugueses, detentores da força e do poder, “como tinham o posto privilegiado de 

colonizadores, puderam usar/abusar de todas as possibilidades de conformar o direito às 

suas concepções e vontades” (CRISTIANI, 2009, p. 352). 

Os primeiros anos de colonização portuguesa foram marcados pela demarcação 

das chamadas capitanias hereditárias. O receio lusitano de que outros países invadissem 

o Brasil fez com que tais faixas de terra fossem destinadas através das “cartas de 

doação” a alguns nobres portugueses, que poderiam explorar as suas riquezas naturais, 

mas que também deveriam promover o povoamento da região, de modo a ocupar todo o 

território da colônia. Estas eram algumas condições previstas nas chamadas “cartas 

forais”, que foram os primeiros documentos jurídicos relativos ao Brasil. 

As capitanias hereditárias funcionavam de modo muito parecido com o sistema 

feudal europeu, pois ao donatário da terra competia a função de administrar, legislar e 

julgar. Ou seja, todo o poder estava concentrado em suas mãos. Ademais, a 

hereditariedade da doação demonstra o seu caráter patrimonialista e elitista. 

Segundo Ribeiro (1995, p. 69): 

 
Tudo, nos séculos, transformou-se incessantemente. Só ela, a classe dirigente, 

permaneceu igual a si mesma, exercendo sua interminável hegemonia. 

Senhorios velhos se sucedem em senhorios novos, super-homogêneos e 

solidários entre si, numa férrea união super armada e a tudo predisposta para 

manter o povo gemendo e produzindo. Não o que querem e precisam, mas o 

que lhes mandam produzir, na forma que impõem, indiferentes a seu destino.  

 

No entanto o sistema das capitanias como um todo fracassou, principalmente em 

virtude do receio dos donatários em investir a sua fortuna na colônia. Apenas duas 

capitanias prosperaram: São Vicente e Pernambuco. Após tal fracasso, a coroa 

portuguesa institui um governo-geral, a quem coube todas as funções administrativas e 

burocráticas da colônia, afirma Lopes (2009). 

Por se tratar de uma extensão do domínio português, as normas aplicadas 

durante todo o período Brasil Colônia eram as mesmas aplicadas à Metrópole. Wolkmer 
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(2000) pontua que, desta forma vigoraram no Brasil três Ordenações: as Afonsinas 

(1446), as Manuelinas (1521) e as Filipinas (1603).  

Em 1769, em movimento capitaneado pelo Marquês de Pombal, surge em 

Portugal, durante a vigência das Ordenações Filipinas, a denominada “Lei da Boa 

Razão”, que “definiu regras centralizadoras e uniformes para interpretação e aplicação 

das leis no caso de omissão, imprecisão ou lacuna” (WOLKMER, 2000, p. 48). O citado 

diploma legal diminuiu a importância do Direito Romano, determinando que a ele só se 

deveria recorrer de forma subsidiária. 

Para Maciel (2008), o posicionamento de Pombal representava uma crítica ao 

pensamento jurídico tradicional, buscando uma maior precisão jurídica e limitação das 

interpretações dos juízes. Almejava também a diminuição da influência do direito 

canônico e uma nova interpretação do Direito Romano, nos moldes do que acontecia em 

outros países da Europa. Por fim, buscou implantar uma filosofia política racionalista na 

formação dos novos juristas, alterando o ensino do direito, inclusive na Universidade de 

Coimbra. Maciel (2008, s/p) afirma: 

 

A própria Universidade de Coimbra passou a valorizar o ideário 

jusracionalista no ensino jurídico, ao focar o estudo mais nas fontes do que 

nas opiniões e comentários. Portugal recebeu claramente a influência 

iluminista, que buscava a renovação da ordem jurídica a partir da codificação 

do direito, codificação essa levada a cabo na França no início do século XIX 

por Napoleão Bonaparte e logo seguida por Portugal. Foi esse o sistema 

jurídico adotado pelo Brasil quando da instituição dos cursos jurídicos em 

território nacional em 11 de agosto de 1827. 

 

Todavia, no Brasil, a nova legislação serviu para prosseguir com a prática de 

favorecimento e enriquecimento da Metrópole. De acordo com Wolkmer (2000, p. 49) 

“a experiência político-jurídica colonial reforçou uma realidade que se repetiria 

constantemente na história do Brasil: a dissociação entre a elite governante e a imensa 

massa da população”. 

Enquanto no continente europeu ventos progressistas sopravam, no Brasil a 

aristocracia atuava de forma a perpetuar o seu poder, principalmente através da opressão 

dos mais pobres. Embora, na colônia, vigorassem as leis portuguesas, em nada a 

realidade se assemelhava com a do velho continente. A intenção era sempre manter os 

mais pobres à margem, procurando os colonizadores a hegemonia do poder. 

 

 

 



41 

4.3 O Brasil Império e o ideário liberal  

 

O século XIX foi palco de grandes transformações no ocidente, resultado das 

Revoluções Americanas (1776) e Francesa (1789). Com isso, houve uma ascensão do 

liberalismo, que tinha dentre os seus princípios norteadores: a liberdade, a tolerância, a 

defesa da propriedade privada, a limitação do poder e o individualismo, segundo Maciel 

(2010). 

No Brasil, a chegada da Coroa Portuguesa em 1808, que se retirou de Portugal 

em virtude do avanço das tropas de Napoleão Bonaparte, mudou radicalmente a relação 

entre colonos e colonizados. D. João VI, que era apoiado pelos ingleses, ao chegar em 

terras brasileiras adotou algumas medidas mercantilistas, tal como a abertura dos portos. 

Ademais, a instalação da corte provocou profundas mudanças na vida cultural e 

econômica brasileira. Conforme Maciel (2010), dentre essas mudanças se destacam a 

criação do Banco do Brasil em 1810 e a elevação do Brasil à condição de Reino Unido 

de Portugal e Algarves em 1815. 

Com a retirada dos franceses do território português e a eclosão da Revolução do 

Porto em 1820, D. João VI teve que se retirar do Brasil e retornar a Portugal para 

manter-se no trono. Com isso, nomeou o seu filho D. Pedro I como príncipe regente. 

Como era um Reino Unido a Portugal, o Brasil tinha direito a eleger deputados para as 

cortes. Tal fato contribuiu para o processo de independência, pois os congressistas 

tinham contato com o liberalismo europeu, bem como percebiam claramente o interesse 

português de retornar o Brasil à condição de colônia (MACIEL, 2010). Em 7 de 

setembro de 1822, insatisfeito com a opressão da coroa portuguesa, D. Pedro I declarou 

o Brasil independente de Portugal às margens do Rio Ipiranga, dando início ao período 

imperial. 

Juridicamente, o liberalismo
8
 foi o ponto de partida que fundamentou o discurso 

dos brasileiros inconformados com a dominação portuguesa e suas práticas (MACIEL, 

2010). Ou seja, após a independência do Brasil, o liberalismo se mostra como uma 

corrente capitaneada por aqueles que já não aceitam sucumbir ao domínio português. 

Segundo Wolkmer (2000, p. 74): 

 

                                                 
8
  Liberalismo econômico, social ou político, baseia-se na liberdade do cidadão, bem como no 

afastamento do Estado das responsabilidades que lhe são cabidas, possuem diversas variações 

dependendo de seus precursores. Dentre os nomes mais conhecidos estão John 

Locke, Montesquieu, Rousseau e Adam Smith. 

http://www.infoescola.com/filosofos/john-locke/
http://www.infoescola.com/filosofos/john-locke/
http://www.infoescola.com/filosofia/montesquieu/
http://www.infoescola.com/filosofia/jean-jacques-rousseau/
http://www.infoescola.com/economia/adam-smith/
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A doutrina global do liberalismo, em grande parte cultivada por segmentos da 

burguesia em ascensão contra o absolutismo monárquico, não só reproduziu 

as novas condições materiais de produção da riqueza e as novas relações 

sociais direcionadas pelas necessidades do mercado, como, sobretudo, 

tornou-se a expressão de uma liberdade integral presente em diferentes níveis 

da realidade, desde o ético até o social, o econômico e o político. 

 

No entanto, o liberalismo no Brasil pouco se assemelhou àquele encontrado na 

Europa do século XVIII, que em sua origem procurou defender a liberdade e a 

igualdade, bem como pôr fim aos privilégios dos poderosos. Por aqui, “o liberalismo foi 

absorvido pela oligarquia, pelos grandes proprietários de terras e pelo clientelismo 

vinculado à monarquia Imperial” (MARTINS, 2002, p. 59). 

 

No aspecto jurídico, o liberalismo foi o fio condutor no discurso dos 

brasileiros, que defendiam a luta contra o sistema colonial, os monopólios e 

estancos, o fisco, a antiga administração da justiça, a administração 

portuguesa etc. Só que o liberalismo da escola europeia possuía enormes 

diferenças em relação à estrutura sócio-política vigente no Brasil, ou seja, a 

estrutura político-administrativa patrimonialista e conservadora, com 

dominação econômica escravista das elites agrárias (MACIEL, 2010, p. 144) 

 

Holanda (1995, p. 160) também nos aponta as contradições existentes no 

liberalismo encontrado no Brasil: 

 

Na verdade, a ideologia impessoal do liberalismo democrático jamais se 

naturalizou entre nós. Só assimilamos efetivamente esses princípios até onde 

coincidiram com a negação pura e simples de uma autoridade incômoda, 

confirmando nosso instintivo horror às hierarquias e permitindo tratar com 

familiaridade os governantes. A democracia no Brasil foi sempre um 

lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e 

tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos ou privilégios, os 

mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da 

burguesia contra os aristocratas. E assim puderam incorporar à situação 

tradicional, ao menos como fachada ou decoração externa, alguns lemas que 

pareciam os mais acertados para a época e eram exaltados nos livros e 

discursos. 

 

Um dos maiores exemplos que de que o liberalismo no Brasil em nada se 

confundia com o existente na Europa era a manutenção do regime escravagista. Como 

poderiam conviver a defesa de princípios de igualdade e liberdade com a escravidão? 

Desta forma, pode-se afirmar “que nosso liberalismo era conservador, praticado por 

uma elite agrária, antidemocrático e antipopular, convivendo com a escravidão e com a 

herança patrimonialista” (MARTINS, 2002, p. 60). 

Enquanto, no continente europeu, o liberalismo possuía uma ideologia 

revolucionária, movido principalmente por classes em ascensão que buscavam por fim 

aos privilégios da nobreza; o liberalismo brasileiro era movido pelas oligarquias e pelos 

possuidores de terras, que procuravam se firmar cada vez mais no poder. Na Europa, o 
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liberalismo representava uma política libertadora; no Brasil, uma consolidação do poder 

das elites (WOLKMER, 2000). 

O liberalismo brasileiro possuía um traço profundamente “juridicista”, resultado 

do encontro do individualismo político e do formalismo legalista. Tal fato acabou por 

configurar a principal característica da nossa cultura jurídica: o bacharelismo liberal. De 

acordo com Wolkmer (2000), dois foram os fatores responsáveis pela construção da 

cultura jurídica do século XIX no Brasil: a criação dos cursos jurídicos e a consequente 

formação de uma elite composta por juristas; a formação de um ordenamento jurídico 

robusto, composto por uma constituição e diversas leis e códigos. 

O bacharel brasileiro era um personagem importante para vida política do país. 

No entanto, seu papel de modificador da sociedade era pouco ou nada relevante, pois, 

assim como os magistrados portugueses queriam atender aos interesses da metrópole no 

período colonial, o bacharel brasileiro trabalhava para a manutenção do poder 

resguardado das elites. Assim, percebemos que o bacharel carece de reflexões acerca do 

contexto social no qual está inserido, servindo apenas como instrumento da manutenção 

do status quo do poder português. 

 

4.4 Escola Paulista versus Escola Pernambucana: a criação dos cursos de direito e 

o bacharelismo
9
 com formação na racionalidade moderna e dedutivista 

 

Como já mencionado, a vinda da família real para a o Brasil ocasionou diversas 

mudanças, de modo a promover um ambiente mais compatível e apropriado para a corte 

portuguesa. No ocaso do Império, pode-se dizer que todos elementos jurídicos do Brasil 

permaneciam sendo importados de outros países. É o que assinala Carvalho (1998, p. 

90): 

 

O império brasileiro realizara uma engenhosa combinação de elementos 

importados. Na organização política, inspirava-se no constitucionalismo 

inglês, via Benjamin Constant. Bem ou mal, a monarquia brasileira ensaiou 

um governo de gabinete com partidos nacionais, eleições, imprensa livre. Em 

matéria administrativa a inspiração veio de Portugal e da França, pois eram 

estes dois países os que mais se aproximavam da política centralizante do 

Império. O direito administrativo francês era particularmente atraente para o 

viés estatista dos políticos imperiais. Por fim, até mesmo certas fórmulas 

anglo-americanas, como a justiça de paz, o júri, e uma limitada 

                                                 
9
 De acordo com Kozima (2009), trata-se de um fenômeno político social. As primeiras faculdades de 

direito visavam à formação da elite política. A sociedade foi influenciada com a valorização da 

oralidade, com boas vestimentas, com os ideias iluministas e liberalistas trazidos por outros 

acadêmicos que estudavam fora do pais. 
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descentralização provincial, serviam de referência quando o peso 

centralizante provocava reações mais fortes. 

Todas essas importações serviam à preocupação central que era a 

organização do Estado em seus aspectos político, administrativo e judicial. 

Tratava-se antes de tudo de garantir a sobrevivência da unidade política do 

País, de organizar um governo que mantivesse a união das províncias e a 

ordem social. Somente ao final do Império começaram a ser discutidas 

questões que tinham a ver com a formação da nação, com a redefinição da 

cidadania. Embora, no início da vida independente brasileira, um dos 

principais políticos da época, José Bonifácio, já tivesse alertado para o 

problema da formação da nação, mencionando sobretudo as questões da 

escravidão e da diversidade racial, tudo isto ficou em segundo plano, pois a 

tarefa mais urgente a ser cumprida era a da sobrevivência pura e simples do 

País. 

 

Em um primeiro momento, a formação de bacharéis para ocupação de cargos no 

Império não estava entre as preocupações da corte. Para os portugueses, era interessante 

não descuidar da formação de ideias. Nesse sentido, nos assevera Lacombe (1985, p. 

361): 

 

A formação de juristas não era urgente. A universidade de Coimbra forneceu 

bacharéis em Direito em número suficiente (...). A relação de nossos 

estadistas, magistrados e professores é toda de bacharéis de Coimbra. Todo o 

Brasil político e intelectual foi formado em Coimbra, único centro formador 

do mundo português. Era um ponto básico da orientação da metrópole essa 

formação centralizada.
10

 

 

Neste mesmo sentido, aponta nos Lopes (2009, p. 315): 

 

Buscando o seu próprio curso, no entanto, o Brasil reproduziria em grande 

parte o enfoque adotado em Coimbra (apesar da opinião contrária de alguns) 

e isto também é compreensível. A reforma pombalina de 1772 pretendia-se 

ilustrada, capaz de trazer uma racionalidade moderna, dedutivista e 

sistemática o quanto possível, mas não era nem democrática nem liberal, o 

que vem a calhar no Brasil escravocrata. 

 

O quadro abaixo mostra que entre 1822 e 1840 a maioria dos Ministros do 

Império haviam se formado em Coimbra ou em outra cidade Portuguesa, vindo essa 

hegemonia se modificar apenas na década de 40 do século XIX, após a implantação e 

consolidação dos cursos de Direito em Olinda e São Paulo. Ou seja, grande parte dos 

governantes do Brasil tiveram a sua formação em Portugal, recebendo lá todas as 

influências do modelo e político lusitano. 

 

 

 

                                                 
10

 Frisa-se que Coimbra era o único centro formador de língua portuguesa. Não se pode olvidar que no 

século XIX haviam outros importantes centros formadores em países como França e Alemanha, para onde 

a elite brasileira também se dirigia. 
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Quadro 1: Local de educação superior dos Ministros, por período, de 1822-1889 (%) 

 

Fonte: CARVALHO, 2007, p. 81. 

 

Todavia, com o distanciamento de Portugal, o Brasil perdeu o seu único centro 

cultural de língua portuguesa, que era a Universidade de Coimbra. Todos os 

legisladores e ocupantes de cargos importantes do Estado tiveram naquela instituição de 

ensino a sua formação. Com o desaparecimento dos colégios jesuítas, que se 

constituíam como grandes centros de ensino, não se encontrava no Brasil centros 

educacionais capazes de prover cargos burocráticos para o Estado, conforme nos aponta 

Lopes (2009).  

De acordo com Souza (2011), a instalação dos cursos jurídicos no Brasil tinha 

como objetivo formar a administração do país que ora se consolidava, a fim de 

promover cada dia mais a independência da antiga metrópole
11

. Antes da 

independência, a Coroa Portuguesa proibia a instalação de cursos superiores, pois um 

dos maiores vínculos de dependência que subsistia era a obrigatoriedade dos estudos 

superiores das elites em Portugal, forçando assim uma imposição ideológica, mesmo 

que parcial, ao jovens acadêmicos da Colônia. 

Nesse sentido, a criação de um ensino jurídico emancipador e renovado era um 

importante passo a ser trilhado. Por esta razão, a própria Constituição Federal de 1824 

em seu artigo 179 estabeleceu a criação de universidades.  

 

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 (BRASIL, 1824). 

                                                 
11

 Souza (2011) adverte que este posicionamento é aceito majoritariamente pela historiografia pertinente 

ao tema: José Murilo de Carvalho, Alberto Venâncio Filho, Raymundo Faoro, Antonio Carlos Wolkmer, 

José Reinaldo de Lima Lopes, Carlos Guilherme Mota, dentre outros.  
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Foi então que após anos de discussão entre os congressistas, foram criados em 

11 de agosto de 1827 os dois primeiros cursos jurídicos no território brasileiro: São 

Paulo e Olinda (este, em momento posterior, transferiu-se para Recife). Todavia as 

linhas de formação adotadas pelos cursos recém-criados eram distintas. Enquanto a 

escola paulista se ocupava de formar burocratas e políticos para atuarem no Estado, a 

escola pernambucana se concentrou na formação intelectual, a qual formava novos 

juristas que contribuiriam para a criação de teorias e doutrinas, segundo Maciel (2010). 

Nesse sentido, aponta-nos Schwarcz (1993, p. 174): 

 

Vê se que, enquanto Recife educou, e se preparou para produzir 

doutrinadores, “homens de sciencia” no sentido que a época lhe conferia, São 

Paulo foi responsável pela formação dos grandes políticos e burocratas de 

Estado. De Recife partia todo um movimento de autocelebração que exaltava 

“a criação de um centro intelectual, produtor de ideias autônomas”; em São 

Paulo reinava a confiança de um núcleo que reconhecia certas deficiências 

teóricas, mas destacava seu papel na direção política da nação (...). Acima 

das divergências intelectuais, que de fato existem, está um certo projeto de 

inserção, este sim, bastante diverso. De Recife vinha a teoria, os novos 

modelos – criticados em seus excessos pelos juristas paulistas; de São Paulo 

partiam as práticas políticas convertidas em leis e medidas. (...) Enquanto na 

escola de Recife um modelo claramente determinista dominava, em São 

Paulo um liberalismo de fachada, cartão de visitas para questões de cunho 

oficial, convivia com um discurso racial, prontamente acionado quando se 

tratava de defender hierarquias, explicar desigualdades. A teoria racial 

cumpria o papel, quando utilizada, de deixar claro como para esses juristas 

falar em democracia não significava discorrer sobre a noção de cidadania. 

(...) Em Recife um público mais desvinculado do domínio oligárquico rural 

passava a dominar as fileiras dessa faculdade, por oposição a uma clientela 

paulista caracterizada pelo pertencimento a uma elite econômica de ascensão 

recente. De Recife partiam mais claramente os gritos de descontentamento 

(respaldados pela clara mudança de eixo político-econômico), enquanto São 

Paulo passava aos poucos de contestador a defensor e responsável por uma 

fala oficial. Guardadas as diferenças, o que se pode dizer, no entanto, é que 

para ambas as faculdades “o Brasil tinha saída". Por meio de uma 

mestiçagem modeladora e uniformizadora, apregoada por Recife. Por meio 

da ação missionária de um Estado liberal, como tanto desejavam os 

acadêmicos paulistanos. 

 

Conforme disposto na lei de 11 de agosto de 1827
12

, deveriam ser lecionadas nos 

cursos jurídicos as seguintes cadeiras: 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Nesta ocasião, as leis ainda não eram numeradas, sendo identificadas apenas pela data em que foram 

publicadas. 
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Quadro 2: Cadeiras
13

 do Curso de Direito em 1827. 

Ano: 1827 

Marco Legal: Lei de 11 de agosto de 1827.
14

 

Época: Brasil Império 

1º ano 

 

1ª Cadeira. Direito natural, publico, Analyse de Constituição do 

Império, Direito das gentes, e diplomacia. 

 

2º ano 

 

1ª Cadeira. Continuação das materias do anno antecedente. 

2ª Cadeira. Direito publico ecclesiastico. 

 

3º ano 

 

1ª Cadeira. Direito patrio civil. 

2ª Cadeira. Direito patrio criminal com a theoria do processo 

criminal. 

 

4º ano 

 

1ª Cadeira. Continuação do direito patrio civil. 

2ª Cadeira. Direito mercantil e marítimo. 

 

5º ano 

 

1ª Cadeira. Economia politica. 

2ª Cadeira. Theoria e pratica do processo adoptado pelas leis do 

Imperio. 

 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

Pelas cadeiras, o que atualmente entendemos por componentes curriculares ou 

disciplinas, ou unidades de estudo, presentes na citada lei, é possível constatar que o 

principal objetivo dos novos cursos era a formação de burocratas para o Estado. A 

maioria das cadeiras se refere ao estudo das leis, sem espaço para a reflexão e discussão 

das realidades sociais que assolavam o Brasil Império.  

Uma das principais tarefas de tais cursos era se alinharem aos interesses do 

Estado, que procurava formar um perfil determinado de profissionais jurídicos. Por este 

motivo, durante muitos anos os currículos dos cursos jurídicos foram marcados pela 

inflexão e pelo controle do Estado, segundo Marocco (2011). 

Talvez, esse seja o motivo pelo qual os operadores jurídicos da época não agiam 

refletindo e interpretando o Direito como uma ciência revolucionária capaz de 

transformar a sociedade. Ao contrário, aplicavam os mandamentos estatais sem 

qualquer questionamento, apenas executando tarefas burocráticas. Marocco (2011) 

                                                 
13

 Do latim cathedra (que, por sua vez, tem origem num vocábulo grego que significa “assento” ou 

“cadeira”), a cátedra é a disciplina (ou a cadeira) que ensina um catedrático (um professor que tenha 

preenchido determinados requisitos para partilhar conhecimentos e que tenha alcançado o posto mais alto 

na docência). O termo também é usado para fazer referência à função e ao exercício do catedrático. 
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afirma que estes profissionais deixavam de colocar à disposição da sociedade os vastos 

e diferenciados conhecimentos que adquiriram durante a formação superior.  

Bastos (1993, p. 13) nos aponta a esse respeito: 

 

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; b) a formação da burocracia encarregada de 

operacionalizar esta ideologia, para a gestão do estado nacional. 

 

Na mesma direção, Wolkmer (2000, p. 98) assinala: 

 

No cenário instituído por uma cultura marcada pelo individualismo político e 

pelo formalismo legalista, projeta-se a singularidade de um agente 

profissional incumbido de compor os quadros político burocráticos do 

Império e de grande parte da República. Com a criação dos primeiros cursos 

jurídicos, o aparecimento do bacharel em Direito acabou impondo-se como 

uma constante na vida política brasileira.  

 

Para ingressar nos cursos de Direito, a lei de 1827 determinava que os 

candidatos deveriam ter no mínimo 15 anos, bem como a aprovação em exames de 

língua francesa, latim, retórica, filosofia e geometria. No início, muitas foram as 

reclamações acerca dos cursos recém-criados, tais como falta de compromissos dos 

professores, fraudes nas listas de presença dos alunos, dogmatismo e tradicionalismo 

nas cadeiras. Segundo Lopes (2009), no entanto, tal cenário era estritamente compatível 

com a sociedade aristocrática da época, em que a discussão sobre as ideias e a cultura 

não eram realizadas em espaços públicos, e sim nas propriedades particulares da elite da 

época.  

Nesse sentido, os questionamentos de Lopes (2009, p. 321) nos trazem uma 

importante reflexão: 
 

Para que uma biblioteca bem-dotada se os juristas que estudam são tão 

poucos e podem formar cada um a sua própria biblioteca? E para que debater 

academicamente se o cargo de professor é um cargo público, cuja ocupação 

depende de redes pessoais de conhecimento nos centros de poder exteriores à 

academia? E para que muito estudo, se afinal o compêndio do curso precisa 

ser aprovado por outros? 

 

Ademais, é importante salientar que a implantação dos cursos jurídicos no Brasil 

não se mostrou tão exitosa no início. Para Holanda (2004, p. 423), “os primeiros 

resultados das novas escolas, em Pernambuco e em São Paulo, não foram brilhantes: 

escandalizavam os que se orgulhavam das cartas europeias pelo apressado do preparo”. 

Tanto que um dos seus próprios diretores, Pe. Miguel do Sacramento Lopes Gama, 

referia-se aos seus acadêmicos como ignorantes, que não detinham o conhecimento 

mínimo para ingressar no curso, inclusive no que tange ao domínio do latim. No 
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entanto, tempos depois estas faculdades se tornaram referência da cultura jurídica no 

continente americano, afirma Holanda (2004). 

Em 1854, através do Decreto Imperial nº 1.386, ocorreram pequenas 

modificações nas cadeiras dos cursos, conforme pode-se depreender nos quadros 

abaixo: 

 

Quadro 3: Cadeiras do Curso de Direito em 1854. 

Ano: 1854 

Marco Legal: Decreto nº 1.386, de 28 de abril de 1854. 

Época: Brasil Império 

1º ano 

 

1ª Cadeira: Direito natural, Direito Publico Universal, e Analyse da 

Constituição do Imperio.  

2ª Cadeira: Institutos de Direito Romano. 

 

2º ano 

 

1ª Cadeira: Continuação das materias da 1ª cadeira do 1º anno, 

Direito das Gentes e Diplomacia.  

2ª Cadeira: Direito Ecclesiastico. 

 

3º ano 

 

1ª Cadeira: Direito Civil Patrio, com a analyse e comparação do 

Direito Romano.  

2ª Cadeira: Direito Criminal, incluido o militar. 

 

4º ano 

 

1ª Cadeira: Continuação das materias da 1ª cadeira do 3º anno.  

2ª Cadeira: Direito Maritimo, e Direito Commercial. 

 

5º ano 

 

1ª Cadeira: Hermeneutica Juridica, Processo civil e criminal, 

incluido o militar, e pratica forense.  

2ª Cadeira: Economia Politica.  

3ª Cadeira: Direito Administrativo. 

 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

Conforme demonstrado abaixo, no decreto de 1854, percebe-se a inclusão das 

cadeiras de Institudos de Direito Romano, Direito Administrativo, Hermenêutica 

Jurídica e Prática Forense. 

 

Protocolo de análise 1: Lei de 11 de agosto de 1827 vs. Decreto nº 1.386 

PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Em que convergem 

Lei de 11 de agosto de 1827. 
Decreto nº 1.386, de 28 de abril de 

1854. 

 

 Direito Natural; 

 Direito Público Universal; 

 Análise da Constituição do Império; 

 Direito das Gentes e Diplomacia; 
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 Direito Eclesiástico; 

 Direito Marítimo; 

 Direito Comercial (anteriormente denominado Direito Mercantil); 

 Economia Política.  

 

Em que divergem 

Lei de 11 de agosto de 1827. 
Decreto nº 1.386, de 28 de abril de 

1854. 

 

 Presença da cadeira de teoria e prática do 

processo adotadas pelas leis do Império. 

 

 Presença da cadeira de Institutos de 

Direito Romano; 

 A cadeira Direito Civil Pátrio passa a 

fazer uma comparação com o Direito 

Romano; 

 A cadeira de Direito Criminal passa a 

abordar também o Militar; 

 Presença das cadeiras de Hermenêutica 

Jurídica, Processo civil e criminal, 

incluído o militar, prática forense e 

Direito Administrativo. 

 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

Fica evidenciado que, embora a implantação dos primeiros cursos tenha sido um 

marco para a História da Educação Brasileira, os motivos que levaram o Estado a tomar 

tal decisão, não foi o interesse na difusão da educação e na promoção da cidadania. As 

verdadeiras intenções gravitavam em torno das ambições da classe dominante e 

aristocrática, que procurava se manter no poder, ocupando cargos burocráticos 

importantes na máquina estatal. Tal pensamento se alinha perfeitamente com o que 

predominava na época: os poderosos cada vez mais poderosos, e os pobres cada vez 

mais oprimidos. 

 

4.5 Os ideais republicanos e a formação positivista da comunidade jurídica  

 

Proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que comandou um grupo de 

militares que depôs D. Pedro II, em 15 de novembro de 1889, teve início a era 

republicana no Brasil. Com a instalação da República, houve uma grande transformação 

do modo de vida nacional, principalmente no que se refere à descentralização 

administrativa. Foi decretada a separação entre Estado e Igreja, instituído o casamento 

civil e alterada radicalmente a política econômica nacional, acarretando uma quebra de 

paradigmas com a política financeira adotada no Império, segundo Calmon (2002). 
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Os primeiros dias do novo regime foram marcados por uma febre nos negócios e 

por muita especulação financeira que levou nome de “Encilhamento”. Rui Barbosa
15

 

assumiu o comando do Ministério da Fazenda do governo interino e tomou uma série de 

medidas para estimular a economia, dentre as quais se destacam o aumento da oferta de 

moeda e a facilitação dos meios para abertura de sociedades anônimas. Com a sua 

política econômica, Rui Barbosa pretendia dar ao Brasil a imagem de que a República 

seria o reino dos negócios. 

Embora se observasse uma possível pujança no campo econômico, o que se via 

no campo político eram inúmeras incertezas. Diversos grupos que lutavam pelo poder 

divergiam no que competia à organização da República. Assim nos aponta Maciel 

(2010, p. 162): 

 

Com a queda do Império, vários grupos colocaram-se em disputa: 

representantes das oligarquias, da pequena classe média urbana, assim como 

algumas lideranças, como Silva Jardim que, independentemente de suas 

origens de classe, eram crentes do ideal republicano e do futuro da República 

brasileira. As tendências políticas republicanas haviam se agrupado ainda no 

Império e compunham-se de liberais republicanos, novos liberais, positivistas 

abolicionistas, federalistas positivistas e federalistas científicos, ou seja, um 

conjunto disforme que unia conservadores e radicais jacobinos. 

 

No mesmo sentido, discorre Boris (1995, p. 245): 

  

Os representantes políticos da classe dominante das principais províncias – 

São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul – defendiam a ideia de 

República Federativa, que asseguraria um grau considerável de autonomia às 

unidades regionais. Distinguiam-se, porém em outros aspectos da 

organização do poder. O PRP e os políticos mineiros sustentavam o modelo 

liberal. A base da República seria constituída de cidadãos representados na 

direção do Estado por um presidente eleito e pelo congresso. Os republicanos 

gaúchos eram positivistas. Não são claras as razões pelas quais, sob o 

comando de Júlio de Castilhos, o Rio Grande do Sul se tornou a principal 

região de influência do positivismo. É possível que para isso tenha 

concorrido a tradição militar naquela área e o fato de que os republicanos 

gaúchos formavam uma minoria que precisava de uma doutrina capaz de lhes 

dar forte coesão e os habilitasse a lutar contra a corrente política tradicional, 

representada pelo partido liberal. 

 

Outro grupo que ocupou um importante espaço na República foi o dos militares. 

Capitaneados pelo Marechal Deodoro
16

, que organizou o golpe contra o trono de D. 

Pedro II. Estes ocuparam diversos postos no governo provisório, muitos, inclusive, 

foram eleitos para o Congresso Constituinte.  

                                                 
15

 Ruy Caetano Barbosa de Oliveira (1849-1923) foi um polímata brasileiro, tendo se destacado 

principalmente como jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador. 
16

 Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892) foi um militar, político brasileiro, proclamador da República 

e o primeiro presidente do Brasil. 
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Todavia, observa-se que os militares não compunham um grupo homogêneo. 

Existia um grupo aliado ao Marechal Deodoro da Fonseca, composto por veteranos que 

haviam lutado na Guerra do Paraguai. Grande parte desses oficiais não havia 

frequentado a Escola Militar, e por esta razão estavam afastados das ideias positivistas. 

Já os aliados ao Marechal Floriano Peixoto frequentaram a Escola Militar e lá 

receberam forte influência positivista. Para Boris (1995, p. 246): 

 

Embora Floriano não fosse positivista e tivesse participado também da 

Guerra do Paraguai, os oficiais que se reuniam à sua volta possuíam outras 

características. Eram jovens que haviam frequentado a Escola Militar e 

recebido a influência do positivismo. Concebiam sua inserção na sociedade 

como soldados-cidadãos, com a missão de dar um sentido aos rumos do país. 

A República deveria ter ordem e também progresso. Progresso significava, 

como vimos, a modernização da sociedade através da ampliação de 

conhecimentos técnicos, do crescimento da indústria, da expansão das 

comunicações. 

 

Lima Filho (2004, p. 26) assim se posiciona com relação à influência positivista 

na Escola Militar: 

 

A filosofia positiva maior influência teve entre os militares, que entre os 

civis. É bom lembrar que a República foi feita pela oficialidade jovem, que a 

dominou de 1889 a 1894. E, na formação da mentalidade dos jovens oficiais, 

teve papel preponderante Benjamin Constant Botelho de Magalhães, 

repitamos que professor da Escola Militar, e um mestre extraordinariamente 

benquisto entre os cadetes. Benjamin Constant foi personagem de um 

incidente, que contribuiu para incitar os ânimos, em outubro de 1889.  

 

Em 1891 assume o comando do país o Marechal Floriano Peixoto. De acordo 

com Rocha (2003), ao se apossar do poder, Peixoto afastou os liberais de sua volta, 

concedendo ainda mais liberdade de ação aos positivistas, que por sua vez, 

conquistaram por muito tempo a hegemonia do pensamento brasileiro. 

Nesse sentido, aponta Rocha (2003, p. 40): 

 

Uma supremacia difusa, evidentemente, pois mais do que fosse um 

aprofundamento das idéias de Comte, o que ocorreu foi a criação de uma 

"mentalidade positivista", seja na política, seja na intelectualidade do país. 

Materializou-se, então, a crença na metodologia positivista, na observação 

dos fatos e suas relações de causalidade, com as mais variadas influências, 

sobretudo de Spencer. Sendo, assim, mais um pensamento positivista 

genérico, do que um positivismo de inspiração comtista de forma pura. 

 

Assim, podemos observar que já na instalação da Primeira República, os ideais 

positivistas, estudados nesta dissertação no que tange ao ensino jurídico, já se 

encontravam fortemente presentes. Não se pode olvidar que os primeiros governos da 

República foram presididos por militares que, como já mencionado acima, recebiam 

forte influência positivista na academia militar. 
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4.5.1 A reforma educacional de Benjamin Constant 

 

Benjamim Constant de Botelho Magalhães (1836-1891) foi um militar de alta 

patente que participou decisivamente do processo da Proclamação da República. Foi 

professor da academia militar, e por esta razão exerceu forte influência junto a 

juventude militar da época. Segundo Lemos (1999), Benjamin Constant foi um dos 

precursores do positivismo no Brasil, sendo um dos primeiros a se dedicar ao estudo, 

divulgação e aplicação desta corrente filosófica nestas terras. 

Segundo Lima Filho (2004), Benjamin Constant provocou o republicanismo 

entre os militares. Como positivista influenciado por Comte, “minou a tradição militar 

brasileira, formando, ironicamente a partir da Escola Militar, a psicologia coletiva de 

caráter republicano e antimilitarista” (LIMA FILHO, 2004, p. 28). 

Ou seja, os jovens cadetes militares do fim do Império e início da República, 

influenciados pelo professor Benjamin Constant, estavam preocupados com a formação 

técnica e científica, ficando em segundo plano o “espírito guerreiro” imbuído em outros 

tempos. Isso é o que nos aponta Lima Filho (2004, p. 28): 

 

O comtismo era doutrina nitidamente antimilitar e incompatível com o 

espírito guerreiro. Nossa Escola Militar, nos fins do Império, estava 

transformada em "escola de engenharia para soldados". Nela, mesmo os que 

não eram comtistas eram "positivistas" quer dizer, estavam imbuídos de um 

estado de espírito cientificista. Operou o positivismo a deformação de nosso 

militar profissional, transformando-o num bacharel fardado. 

 

Após a instituição do novo regime, foi nomeado Ministro de Guerra e logo 

promoveu uma ampla reforma do ensino militar. Entretanto, em 1890 foi transferido 

para o recém-criado Ministério dos Negócios da Instrução Pública, Correios e 

Telégrafos. Foi o primeiro ministério que se voltava para a educação. Todavia, os 

motivos que levaram à criação da pasta nada se relacionavam com o interesse do 

governo de promover a instrução, e sim de afastar Benjamin Constant do Ministério de 

Guerra.  

No tempo em que Constant ocupou o cargo no recém-criado ministério, 

provocou consideráveis mudanças no ensino através de uma série de decretos, conforme 

se pode constatar através do quadro abaixo. 
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Quadro 4: Reforma Educacional de Benjamin Constant 

Norma Assunto 

Decreto nº 337 A – 

05/05/1890  

Organiza a Secretaria de Estado dos Negócios da Instrução Pública, Correios e 

Telégrafos. 

Decreto nº 407 – 

17/05/1890  
Aprova o regulamento para a Escola Normal da Capital Federal. 

Decreto nº 408 – 

17/05/1890  
Aprova o regulamento para o Instituto Nacional dos Cegos. 

Decreto nº 540 A – 

01/07/1890  

Cria o lugar de preparador da 1ª cadeira do 1º ano do curso de Ciências Físicas e 

Naturais da Escola Politécnica. 

Decreto nº 667 – 

16/08/1890  
Cria o Pedagogium. 

Decreto nº 668 – 

18/08/1890  

Declara o modo como deve ser conferido o grau de bacharel nas faculdades de 

Direito da República. 

Decreto nº 856 – 

13/10/1890  
Aprova o regulamento para a Biblioteca Nacional. 

Decreto nº 859 – 

13/10/1890  

Cria no observatório do Rio de Janeiro uma Escola de Astronomia e Engenharia 

Geográfica. 

Decreto nº 934 – 

24/10/1890  
Dá novo regulamento ao Instituto Nacional de Música. 

Decreto nº 980 – 

8/11/1890  
Dá novo regulamento ao Pedagogium  da Capital Federal. 

Decreto nº 981 – 

8/11/1890  
Aprova o regulamento da Instrução primária e secundária do Distrito Federal. 

Decreto nº 982 – 

8/11/1890  
Altera o regulamento da Escola Normal da Capital Federal. 

Decreto nº 983 – 

8/11/1890  
Aprova os estatutos para a Escola Nacional de Belas-Artes. 

Decreto nº1036 A – 

14/11/1890  

Suprime a cadeira de direito eclesiástico dos cursos jurídicos do Recife e de São 

Paulo. 

Decreto nº 1073 – 

22/11/1890 
Aprova os estatutos da Escola Politécnica. 

Decreto nº 1075 – 

22/11/1890  
Aprova o regulamento para o Ginásio Nacional. 

Decreto nº 1232 F – 

02/01/1891  

Confere aos ginásios particulares, equiparados ao Ginásio Nacional, a validade 

dos exames preparatórios realizados naqueles institutos. 

Decreto nº 1232 G – 

02/01/1891  
Cria o Conselho de Instrução Superior da Capital Federal. 

Decreto nº 1232 H – 

02/01/1891  
Aprova o regulamento das instituições de ensino jurídico dependentes do MIPCT. 

Decreto nº 1258 – 

10/01/1891  
Dá novo regulamento à Escola de Minas de Ouro Preto. 

Decreto nº 1270 – 

10/01/1891 
Reorganiza as faculdades de Medicina do país. 

Fonte: Delaneze (2007, p. 18) 
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Segundo Delaneze (2007), analisando os decretos da gestão de Benjamin 

Constant , enquanto capitaneou o Ministério da Integração, é possível constatar traços 

evidentemente positivistas a que se aliava. Como exemplo, podemos citar o decreto nº 

1036, que suprimiu a cadeira de direito eclesiástico dos cursos jurídicos do Recife e de 

São Paulo, em uma clara alusão à separação entre Igreja e Estado e ao laicismo do 

ensino. 

De acordo com Rocha (2003, p. 46), “a Filosofia é vista como metafísica pelo 

positivismo comtista”. Sendo assim, natural que na mentalidade positivista existisse um 

desinteresse pela postura filosófica. Desta forma, na reforma de Constant, aproveitou-se 

para retirar o ensino da Filosofia. Isso fez com que as instituições religiosas se 

transformassem em um local privilegiado do pensamento filosófico, segundo o autor. 

Assim, podemos constatar que a República, regime que até os dias atuais é 

empregado no Brasil, foi fortemente influenciada pelo positivismo, principalmente 

através dos militares, que tinham em Benjamin Constant o seu modelo. O militar acabou 

levando, enquanto ocupou a cadeira responsável pela educação, e transportando para as 

escolas e universidades o seu pensamento. No ensino jurídico, que já respirava os 

ventos do positivismo jurídico vindos da Europa, tal realidade não foi diferente. E no 

contexto da presente pesquisa, procuramos identificar se tais traços ainda permanecem 

na formação do atual bacharel em Direito. 

Mas podemos nos perguntar: por que o positivismo, e não outras escolas e 

movimentos do Direito, tais como a Escola Histórica, o Movimento do Direito Livre, a 

Jusrisprudência dos Interesses, foi adotado no Brasil? 

De acordo com Mascaro (2010, p. 41), “a ideologia do positivismo jurídico é 

sempre interessante às classes dominantes, porque apregoa o cumprimento da ordem 

posta pelo Estado, sem contestações”. Considerando-se a história do Brasil, que desde 

seu início foi liderado por uma elite escravocrata, pode-se pensar que a adesão ao 

positivismo não foi um acaso. 

  

4.5.2 O ensino jurídico na república: as reformas e as influências positivistas 

 

Com o governo republicano, algumas alterações nos conteúdos ministrados nos 

cursos de Direito foram introduzidas no ano de 1895. Através da lei nº 314, foi fixada 

uma nova composição de cadeiras para os cursos existentes. Conforme Rodrigues 

(1995), o novo currículo buscava alcançar uma maior profissionalização dos egressos.  
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Quadro 5: Cadeiras do Curso de Direito em 1895. 

Ano: 1895 

Marco Legal: Lei nº 314, de 30 de outubro de 1895. 

Época: Brasil República 

1º ano 

 

1ª cadeira - Philosophia do direito. 

2ª cadeira - Direito romano. 

3ª cadeira - Direito publico e constitucional. 
 

2º ano 

 

1ª cadeira - Direito civil (1ª cadeira). 

2ª cadeira  - Direito criminal (1ª cadeira). 

3ª cadeira  - Direito internacional publico e diplomacia. 

4ª cadeira  - Economia politica. 

3º ano 

 

1ª cadeira - Direito civil (2ª cadeira). 

2ª cadeira  - Direito criminal (especialmente direito militar e regime 

penitenciário (2ª cadeira). 

3ª cadeira - Sciencia das finanças e contabilidade do Estado 

(continuação da 4ª cadeira do 2º anno). 

4ª cadeira - Direito commercial (1ª cadeira). 

 

4º ano 

 

1ª cadeira - Direito civil (3ª cadeira). 

2ª cadeira - Direito commercial (especialmente o direito maritimo, 

fallencia e liquidação judicial). 

3ª cadeira - Theoria do processo civil, commercial e criminal. 

4ª cadeira - Medicina publica. 

 

5º ano 

 

1ª cadeira - Pratica forense (continuação da 3ª cadeira do 4º anno). 

2ª cadeira - Sciencia da administração e direito administrativo. 

3ª cadeira - Historia do direito e especialmente do direito nacional. 

4ª cadeira - Legislação comparada sobre o direito privado. 

 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

Comparando as cadeiras instituídas com o advento da República com aquelas 

determinadas na criação dos cursos jurídicos do Império, percebe-se a não prevalência 

de conteúdos afetos pelo Direito Natural, bem como a ausência da cadeira de Direito 

Eclesiástico, que, como já mencionado anteriormente, foi retirada em 1890 pelo decreto 

nº 1.036.  Embora tenham sido introduzidas as cadeiras de Filosofia do Direito e 

História do Direito, estas modificações evidenciam a influência positivista presente no 

republicanismo ao privilegiar, em grande parte da estrutura dos cursos, conteúdos 

técnicos, de estudo da legislação, em contraposição ao exercício da reflexão. 
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Protocolo de Análise 2: Decreto nº 1.386 vs. Lei nº 314. 

PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Em que convergem 

Decreto nº 1.386, de 28 de abril de 1854. Lei nº 314, de 30 de outubro de 1895. 

 

 Direito Romano; 

 Direito Civil (no entanto, passa a ser estudado em 3 cadeiras, durante três anos e 

não faz alusão a comparações com o Direito Romano); 

 Direito Criminal (no entanto, passa a ser estudado em 2 cadeiras, durante 2 anos, e 

também a abordar questões penitenciárias); 

 Direito internacional público e diplomacia (que anteriormente se chamava Direito 

das Gentes e Diplomacia); 

 Economia Política; 

 Direito Comercial (no entanto, passa a ser estudado em 2 cadeiras, durante dois 

anos); 

 Teoria do processo civil, comercial e criminal. 

 Pratica forense; 

 Ciência da administração e direito administrativo (que anteriormente se chamava 

simplesmente direito administrativo) 

 

Em que divergem 

Decreto nº 1.386, de 28 de abril de 1854. Lei nº 314, de 30 de outubro de 1895. 

 

 Direito natural, 

 Análise da Constituição do Império.  

 Direito Eclesiástico. 

 

 Filosofia do direito. 

 Direito público e constitucional. 

 Medicina pública. 

 História do direito e especialmente do 

direito nacional. 

 Legislação comparada sobre o direito 

privado. 

 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

Em 1961, acontece o primeiro marco para a organização do conjunto de normas 

e para a aprovação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em que os órgãos 

municipais e estatuais ganham autonomia no sistema educacional brasileiro.  Cunha 

(1980) aponta para a política educacional de contenção,  trazendo a princípio duas 

reformas no campo educacional: ensino superior – expansão de vagas – e ensino médio, 

apontadas na situação econômica e política educacional que o Brasil se encontrava neste 

período. No período 1964-1968, o número de candidatos às escolas superiores cresceu 

120%, taxa superior à elevação dos números de vagas que foi de 56% no mesmo 

período. 
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Quadro 6: Currículo mínimo do Curso de Direito em 1962 

Ano: 1962 

Marco Legal 
LDB 4.024/61 

Parecer 215 CFE 

Época: Brasil República 

Currículo 

Mínimo 

 

1. Introdução à Ciência do Direito 

2. Direito Civil 

3. Direito Comercial 

4. Direito Judiciário (com prática forense) 

5. Direito Internacional Privado 

6. Direito Constitucional (incluindo noções de Teoria do Estado) 

7. Direito Internacional Público 

8. Direito Administrativo 

9. Direito do Trabalho 

10. Direito Penal 

11. Medicina Legal 

12. Direito Judiciário Penal (com prática forense) 

13. Direito Financeiro e Finanças 

14. Economia Política 

 

Fonte: organizado pelo autor 

 

Em 1962, o Conselho Federal de Educação (CFE), através do parecer nº 215 

implantou o “currículo mínimo” para os cursos de Direito, que até então tinham sido 

plenos. Essa alteração possibilitou às faculdades se adaptarem às realidades regionais. 

 

Protocolo de Análise 3: Lei nº 314 vs. LDB 4.024/61 

PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Em que convergem 

Lei nº 314, de 30 de outubro de 1895. 
LDB 4.024/61 

Parecer 215 CFE 

 

 Direito Civil; 

 Direito Comercial; 

 Direito Constitucional (incluindo noções de Teoria do Estado); 

 Direito Internacional Público; 

 Direito Administrativo; 

 Direito Penal (anteriormente denominado Direito Criminal); 

 Economia Política. 

 

Em que divergem 

Lei nº 314, de 30 de outubro de 1895. 
LDB 4.024/61 

Parecer 215 CFE 

 

 Filosofia do direito; 

 Direito romano; 

 Medicina pública; 

 Historia do direito e especialmente do 

direito nacional; 

 Legislação comparada sobre o direito 

privado; 

 Introdução à Ciência do Direito; 

 Direito Judiciário (com prática 

forense); 

 Direito Internacional Privado; 

 Direito do Trabalho; 

 Medicina Legal; 

 Direito Judiciário Penal (com prática 

forense); 

 Direito Financeiro e Finanças. 

Fonte: organizado pelo autor 
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Embora o currículo mínimo possa demonstrar uma certa flexibilidade, o que se 

constata é que a nova norma não alterou muito a estrutura vigente. Segundo Rodrigues 

(1995), o que se observou na prática é que a inflexibilidade curricular permaneceu, bem 

como uma tendência a se privilegiar a formação de um profissional tecnicista. A única 

disciplina capaz de provocar reflexões acerca do fenômeno jurídico era Introdução ao 

Estudo do Direito. Conteúdos de filosofia e história, presentes no currículo anterior, 

foram retirados, tonando-se opcionais a sua ministração. Aqui, novamente, podemos 

constatar a forte influência provocada pelo positivismo na República Nova. 

De acordo com Rodrigues (1995, p. 12),  

 

Houve, em 1962, pela primeira vez na história do ensino jurídico brasileiro, a 

implantação de um currículo mínimo – até aquele momento o Estado através 

de órgãos competentes, havia sempre imposto currículos plenos, o que 

formalmente, constitui-se um avanço. No entanto, a alteração no conjunto 

normativo não trouxe maiores efeitos na prática efetiva nos cursos jurídicos, 

mantendo-se os currículos plenos limitados e estanques, apesar da 

flexibilidade introduzida pelo novo sistema adotado. 

 

Em 1972, foi publicada a Resolução CFE nº 3/72, que provocou mudanças 

significativas nos Cursos de Direito. A nova norma, dentre várias alterações, 

determinou que os cursos teriam carga horária mínima de 2.700 (duas mil e setecentas) 

horas, e o currículo mínimo estabelecido seria: 

 

Quadro 7: Currículo mínimo do Curso de Direito em 1972 

Ano: 1972 

Marco Legal Resolução CFE 3/72, decorrente do parecer CFE 162. 

Época Brasil República 

Currículo Mínimo 

Básicas: 

1. Introdução ao Estudo do Direito 

2. Economia 

3. Sociologia 

Profissionais 

4. Direito Constitucional (Teoria do Estado - Sistema Constitucional 

Brasileiro) 

5. Direito Civil (Parte Geral – Obrigações – Parte Geral e Parte 

Especial – Coisas – Família – Sucessão). 

6. Direito Penal (Parte Geral – Parte Especial) 

7. Direito Comercial (Comerciantes – Sociedades – Títulos de 

Crédito – Contratos Mercantis e Falências) 

8. Direito do Trabalho (Relação do Trabalho – Contrato de Trabalho 

– Processo Trabalhista) 

9. Direito Administrativo (Poderes Administrativos – Atos e 

Contratos Administrativos – Controle de Administração Pública –

Função Pública) 

10. Direito Processual Civil (Teoria Geral – Organização Judiciária – 

Ações – Recursos – Execuções) 

11. Direito Processual Penal (Tipo de Procedimento – Recursos – 

Execução) 
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12. Prática Forense, sob a forma de estágio supervisionado 

13. Estudo de Problemas Brasileiros e a prática de Educação Física, 

com predominância desportiva, de acordo com a legislação específica  

14/15. Duas opcionais dentre as seguintes: 

a) Direito Internacional Público 

b) Direito Internacional Privado 

c) Ciências das Finanças e Direito Financeiro (Tributário e Fiscal) 

d) Direito da Navegação (Marinha e Aeronáutica) 

e) Direito Romano 

f) Direito Agrário 

g) Direito Previdenciário 

h) Medicina Legal 

Fonte: organizado pelo autor 

 

Observa-se ainda que em contraposição ao currículo anterior, buscando um 

perfil tecnicista, este nos apresenta disciplinas de prática, como “Prática Forense, sob a 

forma de estágio supervisionado”. Percebe-se uma tentativa de flexibilização do 

currículo através da possibilidade de oferta de duas disciplinas opcionais. 

 

Protocolo de Análise 4: LDB 4.024/61, Revista Documenta – Edições nº 8 (outubro de 1962, p. 81/83) e 

nº 10 (dezembro de 1962, p. 16/19) vs. Resolução CFE 3/72 

PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Em que convergem 

LDB 4.024/61, Revista Documenta – 

Edições nº 8 (outubro de 1962, p. 81/83) e 

nº 10 (dezembro de 1962, p. 16/19) 

Resolução CFE 3/72 

 Economia 

 Direito Constitucional (Teoria do Estado - Sistema Constitucional Brasileiro) 

 Direito Civil (Parte Geral – Obrigações – Parte Geral e Parte Especial – Coisas – 

Família – Sucessão). 

 Direito Penal (Parte Geral – Parte Especial) 

 Direito Comercial (Comerciantes – Sociedades – Títulos de Crédito – Contratos 

Mercantis e Falências) 

 Direito do Trabalho (relação do Trabalho – Contrato de Trabalho – Processo 

Trabalhista) 

 Direito Administrativo (Poderes Administrativos – Atos e Contratos Administrativos 

– Controle de Administração Pública –Função Pública) 

Em que divergem 

LDB 4.024/61, Revista Documenta – 

Edições nº 8 (outubro de 1962, p. 81/83) e 

nº 10 (dezembro de 1962, p. 16/19) 

Resolução CFE 3/72, 

Introdução à Ciência do Direito 

Direito Judiciário (com prática forense) 

Direito Internacional Privado; 

Direito Internacional Público; 

Medicina Legal; 

Direito Judiciário Penal (com prática 

forense); 

Direito Financeiro e Finanças. 

 Introdução ao Estudo do Direito; 

 Sociologia 

 Direito Processual Civil (Teoria 

Geral – Organização Judiciária – 

Ações – Recursos – Execuções); 

 Direito Processual Penal (Tipo de 

Procedimento – Recursos – 

Execução); 

 Prática Forense, sob a forma de 

estágio supervisionado; 

 Estudo de Problemas Brasileiros e a 

prática de Educação Física, com 

predominância desportiva, de acordo 

com a legislação específica. 
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Disciplinas opcionais: 

 Direito Internacional Público; 

 Direito Internacional Privado; 

 Ciências das Finanças e Direito 

Financeiro (Tributário e Fiscal); 

 Direito da Navegação (Marinha e 

Aeronáutica); 

 Direito Romano; 

 Direito Agrário; 

 Direito Previdenciário; 

 Medicina Legal. 

 

Fonte: organizado pelo autor 

 

Segundo Rodrigues (1995), a determinação de um currículo mínimo para todo 

país objetivava um acompanhamento da qualidade dos cursos oferecidos em todo 

território, bem como garantir a formação mínima indispensável para se atuar nas 

diversas áreas do Direito. Entretanto, esta conduta acarretou uma castração da 

autonomia universitária, já que os cursos teriam um pequeno espaço para adaptação de 

seus cursos às realidades regionais.  

 

Em 1972, através da Resolução 03 do Conselho Federal de Educação (CFE), 

introduziu-se no país um novo currículo mínimo para os cursos de Direito, 

que vigorou até o final de 1994. Continha nele razoável flexibilidade, visando 

a sua adaptação ao mercado de trabalho e às realidades locais e regionais. 

Essa reforma curricular não trouxe, no entanto, os resultados práticos 

esperados, muito pouco mudando o ensino jurídico brasileiro, que continuou 

desvinculado da realidade social (RODRIGUES, 1995, p. 12). 

 

De acordo com Mossini (2010), a norma de 1972 não provocou as mudanças 

necessárias na estrutura dos cursos de modo a solucionar os problemas existentes no 

ensino jurídico brasileiro, já que este permanecia embasado em concepções filosóficas 

quase que exclusivamente positivistas, tecnicistas, formalistas e sem provocar reflexões 

tão necessárias ao meio jurídico. 

Em 1980, o Ministério da Educação (MEC), verificando que currículo derivado 

da CFE nº 3/72 era “muito ‘legalista’ e ‘tecnicista’, pouco comprometido com a 

formação de uma consciência jurídica e do raciocínio jurídico capazes de situar o 

profissional do direito em desempenhos eficientes perante as situações sociais 

emergentes” (DELBONO, 2017, p. 34), decidiu-se instituir uma comissão para discutir 

mudanças estruturais capazes de constituírem egressos mais preocupados com a 

reflexão e a consequente modificação da sociedade. Deste grupo surgiu a proposta de 

currículo abaixo: 
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Quadro 8: Proposta de Currículo Mínimo apresentada em 1980 

Ano: 1980 

Época: Brasil República 

Proposta 

Currículo 

Mínimo: 

 

1. Matérias Básicas 

Introdução à Ciência do Direito 

Sociologia Geral 

Economia 

Introdução à Ciência Política 

Teoria da Administração 

 

2. Matérias de Formação Geral 

Teoria Geral do Direito 

Sociologia Jurídica 

Filosofia do Direito 

Hermenêutica Jurídica 

Teoria Geral do Estado 

 

3. Matérias de Formação Profissional 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Penal 

Direito Comercial 

Direito Administrativo 

Direito Internacional 

Direito Financeiro e Tributário 

Direito do Trabalho e Previdenciário 

Direito Processual Civil 

Direito Processual Penal 

 

4. Matérias Direcionadas a Habilitações Específicas 

 

 Fonte: organizado pelo autor 

 

Conforme Delbono (2007), embora a proposta possibilitasse uma flexibilidade 

aos cursos, a mesma não tramitou adequadamente no CFE e no MEC, sendo que o seu 

objeto jamais chegou a ser votado. Pode se pensar que tal tramitação, que atribuía uma 

maior carga reflexiva nos cursos de Direito, não prosperou em virtude do momento 

político que atravessava o Brasil, que ainda vivia sob a ditadura militar. 
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5 O ENSINO JURÍDICO APÓS A CARTA MAGNA DE 1988: A NOVA ORDEM 

DEMOCRÁTICA 

 

Em 5 de outubro de 1988, após longos anos sob o comando ditatorial dos 

militares, o Brasil, através da promulgação da Constituição Federal, inaugura uma nova 

fase. Após um regime de exceção, cujos atos institucionais tolhiam garantias sociais e 

individuais, a nova Magna Carta procura exaltar os valores democráticos, respeitando-se 

os direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais e a cidadania. 

No que tange à educação, os trabalhos da Constituinte aconteceram em primeira 

fase na “Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes” e em segunda fase na 

“Comissão Temática 8: da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e 

Tecnologia e da Comunicação”. De acordo com Saviani (2013a, p. 210), “tendo em 

vista o caráter fundante e o papel de guias gerais exercido pelos Princípios 

Educacionais, estabeleceu-se a prática de fixá-los na própria Constituição do país”. 

No que se refere aos Princípios Educacionais, Saviani (2013a, p. 210) esclarece: 

 

Como valores, os princípios indicam aquilo que deve ser, uma espécie de 

realidade desejável, portanto, uma meta a ser atingida. Os Princípios 

Educacionais assumem, pois, a característica de guias para a organização do 

Sistema Educacional, cujo funcionamento seria pautado pela realização das 

metas tendentes a aproximar a realidade empírica da realidade desejável, 

sinalizada pelo conteúdo abstrato dos princípios enunciados. Assim, num país 

dotado de um Sistema Nacional de Educação funcionando em plenitude, as 

metas do Plano Nacional de Educação derivam dos Princípios Educacionais 

fixados na Constituição e são formuladas à luz do diagnóstico do Sistema de 

Educação, visando a suprir suas necessidades. Isto significa que a realização 

das metas enunciadas no Plano tem como objetivo aproximar o Sistema da 

realidade desejável, expressa nos Princípios Educacionais. 

Consequentemente, se o desenvolvimento do Sistema Educacional é 

condicionado pelo Plano de Educação no âmbito do qual se definem as metas 

e os recursos com os quais o Sistema opera, a viabilidade do Plano de 

Educação depende do Sistema Educacional, pois é nele e por ele que as metas 

previstas poderão se tornar realidade. 

 

 

A Carta de 1988 atribuiu à União competência privativa para legislar sobre 

diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inciso XXIV). Por meio do artigo 205 e 

seguintes, determinou o norte que deveria seguir a política educacional do país. 

No que diz respeito ao ensino jurídico, em 30 de dezembro de 1994, por meio da 

Portaria Ministerial nº 1.886, determinou-se um novo currículo mínimo. 
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Quadro 9: Portaria Ministerial nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994. 

Ano: 1994 

Marco Legal: Portaria Ministerial nº 1.886, de 30 de dezembro de 1994.  

Época: Brasil República 

Currículo 

Mínimo: 

 

I – Matérias Fundamentais 

Introdução ao Direito 

Filosofia (Geral e Jurídica) 

Ética (Geral e Profissional) 

Sociologia (Geral e Jurídica) 

Economia e 

Ciência Política (com Teoria do Estado) 

 

II – Matérias Profissionalizantes 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Administrativo 

Direito Tributário 

Direito Penal 

Direito Processual Civil 

Direito Processual Penal 

Direito do Trabalho 

Direito Comercial e 

Direito Internacional 

 

Fonte: organizado pelo autor 

 

Para Delbono (2007), a Portaria Ministerial 1.886/94 inovou e trouxe avanços 

para o ensino jurídico, principalmente, por buscar uma maior aproximação da realidade 

social e por buscar uma verdadeira integração entre os conteúdos com as atividades e 

suscitar a formação de um senso crítico nos acadêmicos. 

 

Protocolo de Análise 5: Resolução CFE 3/72 vs. Portaria Ministerial nº 1.886. 

PROTOCOLO DE ANÁLISE 

Em que convergem 

Resolução CFE 3/72 Portaria Ministerial nº 1.886/94 

 

Disciplinas que constam em ambos os currículos:  

 Introdução ao Direito; 

 Sociologia (Geral e Jurídica); 

 Economia; 

 Direito Constitucional; 

 Direito Civil; 

 Direito Administrativo; 

 Direito Penal; 

 Direito Processual Civil; 

 Direito Processual Penal; 

 Direito do Trabalho; 

 Direito Comercial. 

Flexibilidade curricular, ensejando que as instituições de ensino adequassem seus 

currículos plenos às demandas e peculiaridades do mercado de trabalho e das realidades 

regionais; 

Estágio obrigatório. 
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Em que divergem 

Resolução CFE 3/72 Portaria Ministerial nº 1.886/94 

 

 Direito Internacional e Direito Tributário 

são disciplinas optativas. 

 Carga Horária Mínima de 2.700 horas, 

integralizáveis em 4 (quatro) anos. 

 Estágio designado como Prática Forense. 

 Ausência de atividades complementares 

de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 Direito Internacional e Direito 

Tributário são disciplinas obrigatórias. 

 Carga Horária Mínima de 3.300 horas, 

integralizáveis em 5 (cinco) anos. 

 Concepção do estágio curricular 

supervisionado como Prática Jurídica, 

e não simplesmente como Prática 

Forense. 

 Estabelece que as demais matérias e 

“novos Direitos” serão incluídos nas 

disciplinas em que se desdobrarão o 

currículo pleno de cada curso, de 

acordo com a observância da 

interdisciplinaridade. 

 Pela primeira vez aparece a expressão 

“diretrizes curriculares”. 

 Presença de atividades 

complementares obrigatórias. 

 Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Fiscalização do ensino jurídico pela 

OAB, nos termos da lei 8.906/94. 

 Determinou que o acervo bibliográfico 

dos cursos deveria contar com ao 

menos dez mil volumes, além de 

periódicos de jurisprudência, doutrina 

e legislação. 

 As instituições passaram a contar com 

um Núcleo de Prática Jurídica, onde o 

aluno deveria cumprir a carga horária 

mínima de 300 horas de estágio. 

 Prática de Educação Física (art. 7º). 

 

Fonte: organizado pelo autor 

 

Sobre a portaria supramencionada, Rodrigues (2002, p. 51) assinala que: 

 

a Portaria n.º 1.886/94 foi precedida de uma série de discussões sobre as 

crises e problemas do Ensino do Direito, em todos os níveis, e teve como 

pressupostos: a) o rompimento com o positivismo jurídico; b) a superação 

da concepção de que é só profissional do Direito aquele que exerce 

atividade forense; c) a negação de auto-suficiência ao Direito; d) a 

superação da concepção de educação como sala de aula; e) a necessidade de 

um profissional com a formação integral (interdisciplinar, teórica, crítica, 

dogmática e prática). As mudanças por elas introduzidas buscaram, em tese, 

ser um canal através do qual se pudesse modificar a própria mentalidade 

ultrapassada e rançosa presente hegemonicamente nos cursos de Direito 

nacionais. Ela pressupunha, nesse sentido, uma autocrítica e um 

deslocamento que nem todos os partícipes desse ensino estavam dispostos a 

dar. Isso fez com que a reforma, em muitos aspectos e instituições, fosse 

meramente formal e, portanto, efetivamente inexistente. 

 

Percebe-se um aumento significativo da carga horária total do curso (3.300 

horas), o que consequentemente afetou a quantidade de anos para a sua conclusão, que 

subiu para 5 anos. Podemos vislumbrar ainda que se procurou manter uma certa 
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flexibilidade curricular, com o objetivo de possibilitar às instituições de ensino 

adequarem seus currículos às demandas do mercado de trabalho e às realidades sociais 

encontradas em cada região. 

Não pode-se perder de vista que o Brasil respirava os ares trazidos pela nova 

ordem democrática. O profissional do Direito não poderia ficar alheio às realidades 

sociais nas quais encontra-se inserido. Assevera-se ainda que embora o texto da portaria 

ministerial tenha trazido pela primeira vez a expressão “diretrizes curriculares”, esta não 

coaduna com a definição adotada pelas leis 9.131/95 e 9.394/94. O que se observa é 

que, na verdade, o ato normativo fixou um “currículo mínimo” para os cursos jurídicos. 

Para Mossini (2010, p. 111) , a portaria inovou “ao estabelecer que as demais 

matérias e novos Direitos serão incluídos nas disciplinas em que se desdobrarão o 

currículo pleno de cada curso, de acordo com a observância da interdisciplinaridade”. 

 

O art. 8° da Portaria n° 1.886/94 (BRASIL, 1994) continha uma respeitável 

proposta pedagógica, além do caráter metodológico, na medida em que 

enseja o atendimento às vocações e demandas sociais e de mercado de 

trabalho, equivalendo dizer que as instituições têm a liberdade e até a 

responsabilidade de flexibilizar o seu currículo pleno para ensejar a formação 

de profissionais do Direito aptos a ajustar-se às mudanças iminentes, 

inclusive de caráter regional, de forma que o operador do Direito possa, além 

do conhecimento geral da ciência do Direito, aprofundar-se em uma 

determinada área ou ramo específico a que pretenda dedicar-se 

preferencialmente, sob a forma de estudos de "especialização" integrados aos 

estudos da graduação. Estes podem culminar com a pós-graduação lato sensu, 

de acordo com os componentes do Núcleo de Especialização Temática, 

complementando a carga horária indispensável à pós-graduação (MOSSINI, 

2010, p. 111). 

 

No entanto, Delbono (2007) salienta que a flexibilização da portaria esbarra em 

uma rigidez do currículo mínimo nacional, pois tal procedimento somente seria possível 

se primeiramente o currículo mínimo, estabelecido no artigo 6º e descrito no quadro 

acima, fosse observado. Assim, podemos pensar que esta flexibilização paradoxalmente 

era limitada. 

Observa-se que as “matérias fundamentais” buscam proporcionar ao acadêmico 

do curso de Direito momentos de reflexão quanto ao contexto social no qual está 

inserido. Todavia, evidencia-se a predominância de matérias técnicas, que visam 

preparar o alunado para o mercado de trabalho. Fato é que a Portaria 1.886/94 trouxe 

importantes conquistas para uma melhor qualidade dos cursos, mas o tecnicismo 

exacerbado e o ensino centrado no positivismo jurídico permaneciam. 

O Conselho Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Superior, 

editou o parecer CES/CNE 507/99, indicando ao Ministro da Educação que revogasse a 
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portaria 1.886/94, de modo a garantir  a coerência nas Diretrizes Curriculares, de acordo 

com a nova concepção trazida pela legislação então vigente para todos os cursos de 

ensino superior. 

No referido parecer foi reforçado que: 

 

A Flexibilização enfocada induz maior nível de responsabilidade das 

instituições de educação quando da "elaboração de sua proposta pedagógica 

coerente com essa nova ordem e com as exigências da sociedade 

contemporânea". Nesse novo contexto, no entanto, não convive bem a 

Portaria Ministerial n° 1.886/94, com a alteração que lhe introduziu a Portaria 

n° 3/96, como se constata pela análise de cada dispositivo do referido ato 

normativo, que esposou uma visão do currículo do curso jurídico bem diversa 

daquela que, cinco anos depois, resulta da nova política educacional 

brasileira contida na Lei de Diretrizes e Bases n° 9.394/96, construída sobre 

os pilares da nova Ordem Constitucional de 1988 (BRASIL, 1999, s/n). 

 

Ou seja, embora a portaria 1.886/94 tenha trazido transformações importantes ao 

ensino jurídico, elas ainda não se mostravam suficientes para atender à legislação 

vigente e aos anseios da sociedade. Assim, após a emissão de diversos pareceres, 

ouvidos os órgãos de representação profissional e outros segmentos da sociedade 

brasileira, foram estabelecidas através da Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro 

de 2004, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Direito, as quais vigoram 

atualmente. 

 

Quadro 10: Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004.
17

 

Ano: 2004 

Marco Legal: Resolução CNE/CES n° 9, de 29 de setembro de 2004. 

Época: Brasil República 

Perfil do 

Egresso: 

 

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. 

 

Habilidades e 

competências: 

 

Art. 4o. O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a 

formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes 

                                                 
17

 Essa resolução faz parte das políticas neoliberais criadas na década de 90 do século XX, originadas 

do neoliberalismo, uma corrente político-econômica que passou a ser sistematicamente implantada nos 

países ocidentais em resposta à crise dos anos 1970. As premissas da agenda neoliberal giram em torno 

de princípios como a desregulamentação da economia, a mínima intervenção estatal, a privatização, a 

redução de impostos, o incentivo à competição e a obtenção de lucro. O neoliberalismo não se reduz a 

pacotes econômicos, tendo grande influência na formulação de políticas públicas de cunho social e 

a Educação tem sido um dos seus alvos principais, como afirma Tomaz Tadeu da Silva (1999) 
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habilidades e competências:  

I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos, com a devida utilização das normas 

técnico-jurídicas;  

II - interpretação e aplicação do Direito;  

III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da 

doutrina e de outras fontes do Direito;  

IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, 

administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, 

atos e procedimentos;  

V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do 

Direito; 

VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de 

persuasão e de reflexão crítica; 

VII - julgamento e tomada de decisões; e, 

VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente 

compreensão e aplicação do Direito. 

 

Currículo 

Mínimo: 

 

I - Eixo de Formação Fundamental: tem por objetivo integrar o 

estudante no campo, estabelecendo as relações do Direito com 

outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que 

envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, Ciência 

Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e 

Sociologia.  

 

II - Eixo de Formação Profissional: abrange, além do enfoque 

dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as 

peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, 

estudados sistematicamente e contextualizados segundo a evolução 

da Ciência do Direito e sua aplicação às mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais do Brasil e suas relações 

internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros 

condizentes com o projeto pedagógico, conteúdos essenciais sobre 

Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, 

Direito Penal, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito do 

Trabalho, Direito Internacional e Direito Processual; e  

 

III - Eixo de Formação Prática: objetiva a integração entre a prática 

e os conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos, 

especialmente nas atividades relacionadas com o Estágio Curricular 

Supervisionado, Trabalho de Curso e Atividades Complementares.  

 

Fonte: organizado pelo autor 

 

Pode-se dizer que a Resolução CNE/CES nº 9 é dividida em dez tópicos, quais 

sejam: organização do curso, projeto pedagógico, perfil desejado do egresso, 

competências e habilidades, conteúdos curriculares, organização curricular, estágio 

curricular supervisionado, atividades complementares, acompanhamento e avaliação e 

trabalho de conclusão de curso. 

A finalidade das Diretrizes Curriculares é nortear as Instituiçoes de Ensino 

Superior (IES) na organização de seus cursos de graduação. A nova resolução não trata 
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mais de um currículo mínimo, mas de conteúdos e atividades essenciais, dentro de 

grandes áreas. 

Sobre as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, assim orienta o parecer 

776/97 (BRASIL, 1997, s/n): 

 

Os cursos de graduação precisam ser conduzidos, através das Diretrizes 

Curriculares, a abandonar as características de que muitas vezes se revestem, 

quais sejam as de atuarem como meros instrumentos de transmissão de 

conhecimento e informações, passando a orientar-se para oferecer uma sólida 

formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das 

rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições 

de exercício profissional.  

 

No entanto, na opinião de Mossini (2010), mesmo que de forma heterônoma, o 

legislador permaneceu fixando um currículo mínimo para os cursos, pois a resolução de 

certo modo ainda determina disciplinas a serem lecionadas nos cursos jurídicos. 

A expectativa de perfil do egresso, constante no artigo 3º, evidencia um esforço 

para quebrar o paradigma positivista, esperando-se que o profissional nos cursos 

jurídicos não tenha apenas uma formação técnica, mas também humanista. Uma 

formação capaz de proporcionar um domínio da práxis jurídica através do 

desenvolvimento da capacidade da argumentação, interpretação e valorização dos 

fenômenos jurídicos, mas também dos fenômenos sociais. Um ensino que fomente a 

autonomia acadêmica, sem, no entanto, perder de vista sua responsabilidade para a 

consecução da justiça e da cidadania. 

Nesse sentido, aponta Delbono (2007, p. 66): 

 

Em suma, o profissional egresso das Faculdades deve estar dotado de 

fundamentos humanísticos, que lhe confiram habilidade crítica e reflexiva do 

conteúdo jurídico, em face das situações e relações sociais; de um 

conhecimento técnico-científico fundamental, fundamentado na capacidade 

de desenvolvimento auto-suficiente e em constante diálogo com a realidade 

social dinâmica; e ainda de capacitação para atuar como operador do Direito, 

por meio da extensão universitária, da produção de pesquisas científicas e de 

uma sólida prática jurídica orientada. Deve estar capacitado para pensar, 

adquirir e produzir o saber. 

 

Diferente das normas anteriores, a Resolução CNE/CES nº 9 trouxe, em seu 

artigo 4º, as habilidades e competências que devem ser minimamente desenvolvidas e 

aperfeiçoadas pelos estudantes de Direito. Ressalte-se que este rol não é taxativo, mas 

mínimo, podendo a instituição de ensino proporcionar ao acadêmico o desenvolvimento 

de outras habilidades. Como exemplo, podemos citar que o atual cenário jurídico exige 

do profissional o conhecimento acerca de tecnologias, já que muitos tribunais têm 

adotado o processo eletrônico. Também podemos mencionar a capacidade de utilização 
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de métodos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação, conciliação e 

arbitragem. 
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6 ATUAL MOMENTO DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL: REFLEXÕES E 

CONTRIBUIÇÕES  

 

No presente título serão realizadas algumas reflexões acerca do atual cenário do 

ensino jurídico no Brasil. Procurou-se levantar os motivos que levam as faculdades e 

universidades a adotarem o atual modelo de ensino aplicado. Para subsidiar as reflexões, 

serão trazidos pensamentos do jurista argentino Luís Alberto Warat (1982, 1983, 1997, 

2002), que dedicou parte de suas obras à discussão do ensino do Direito. 

 

6.1 Pesquisa realizada no Banco de Dissertações e Teses-CAPES 

 

Para se compreender o contexto histórico da educação jurídica no Brasil, bem 

como o seu atual momento, buscou-se realizar uma pesquisa nos bancos de dissertações 

e teses para conhecer como tal assunto já foi tratado. Determinou-se, como lapso 

temporal, os últimos 10 anos. É possível vislumbrar que o tema é motivo de 

preocupação, abordado tanto por pesquisas realizadas em mestrados e doutorados em 

educação quanto em direito. Se debruçaram sobre o tema não somente estudiosos dos 

assuntos correlatos com a área jurídica, mas também estudiosos da educação brasileira. 

 
Quadro 11: Dissertações e Teses /CAPES (2007/2017) 

Título Autor Ano Tipo Instituição 

 

Diretrizes curriculares 

nacionais e o currículo do 

curso de direito da 

UFAC: compreensão da 

experiência vivenciada 

por docentes e discentes. 

 

 

Francisco 

Raimundo 

Alves Neto 

 

2011 

 

Doutorado 

em 

Educação 

 

Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG 

 

 

A proposta de reforma do 

ensino jurídico em Chaïm 

Perelman e reflexões 

sobre sua aplicação no 

Brasil 

 

 

Ricardo Alves 

Barreira 

Lourenço 

 

2011 

 

Mestrado 

em Direito 

 

Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo - PUC-SP 

 

Ensino jurídico no Brasil: 

desafios à formação do 

profissional do direito 

no século XXI 

 

 

Andréa de 

Almeida Leite 

Marocco 

 

2011 

 

Mestrado 

em Direito 

 

Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Centro de Ciências Jurídicas 
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Contribuição pragmatista 

para uma reconstrução 

crítica das práticas 

didáticas empregadas no 

ensino 

jurídico brasileiro 

 

 

Claudia 

Spranger e 

Silva Luiz 

Motta 

 

2011 

 

Mestrado 

em Direito 

 

Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais 

 

 

A intervenção do exame 

da ordem na formação do 

advogado 

 

 

Marta Helena 

Mendes de 

Queiroz 

 

2011 

 

Mestrado 

em 

Educação 

 

Pontifícia Universidade Católica 

de Goiás Unievangélica – Centro 

Universitário de Anápolis 

 

 

Aspectos do ensino 

jurídico da Faculdade de 

Direito do Largo de São 

Francisco e a contribuição 

de Antônio F. de Almeida 

Jr. para a sua história 

 

 

Marta Cilene 

de Sousa 

 

2012 

 

Doutorado 

em 

Educação 

 

Universidade Metodista de 

Piracicaba 

 

Pensamento jurídico 

brasileiro, ensino do 

Direito e a constituição do 

sujeito político no 

império (1822-1891) 

 

 

André Peixoto 

de Souza 

 

2011 

 

Doutorado 

em 

Educação 

 

UNICAMP 

 

Desafios do ensino 

jurídico: a influência do 

estágio no curso de 

graduação em direito 

 

 

Paulo 

Henrique 

Castilho 

Amorim 

 

2012 

 

Mestrado 

em 

Educação 

 

Universidade da Cidade de São 

Paulo - UNICID 

 

Os direitos difusos e 

coletivos como 

componentes obrigatórios 

na organização curricular 

das faculdades de direito 

do Brasil 

 

 

Benedita de 

Fátima 

Delbono 

 

2007 

 

Doutorado 

em Direito 

 

Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo 

 

Ensino jurídico: história, 

currículo e 

interdisciplinaridade 

 

 

Daniela 

Emmerich de 

Souza Mossini 

 

 

2010 

 

Doutorado 

em 

Educação 

 

Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo 

Fonte: organizado pelo autor 

 

Em sua tese de doutorado, Alves Neto (2011) já constatava algumas das 

inquietações trazidas nesta dissertação. Inclusive assevera a influência que o 

positivismo jurídico ainda exerce no ensino jurídico, mas também sobre o Poder 

Judiciário. 

 

O ensino jurídico e a ciência do direito vivem uma crise estrutural decorrente 

de seus paradigmas epistemológicos, com importantes reflexos na formação 
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acadêmica do bacharel em Direito, cujo saber jurídico em vez de ser 

pluridimensional caminhou para um conhecimento técnico da dogmática 

jurídica e na manipulação técnica de normas e leis. Não se pode negar que o 

positivismo jurídico ainda exerce forte influência no meio jurídico seja na 

Universidade, seja nas instituições do poder judiciário. Observa-se a luta 

diária apresentada pelos veículos midiáticos, pela realidade social cotidiana 

que o direito posto não é o direito proposto pelos órgãos responsáveis pela 

sua elaboração e cumprimento. Há um descompasso entre os anseios da 

sociedade e o Direito instituído (ALVES NETO, 2011, p. 134). 

 

Marocco (2011) alega que, para as instituições de ensino, um dos grandes 

desafios a serem enfrentados é afastar o ensino jurídico da concepção meramente 

normativa, baseada na reprodução de textos e ideias prontas e procurar valorizar a 

produção de saberes, bem como uma compreensão mais ampla do Direito. 

 

Trata-se de imbuir docentes e discentes em princípios sócio-crítico 

norteadores, pensamentos amplos, inovadores, que digam não ao mundo 

passivo, ao paradigmático, destruindo as diversas muralhas fictícias que 

separam o efetivo mundo do conhecimento, de conceitos prontos e acabados, 

que erroneamente promovem a difusão despreocupada e irresponsável de 

ideias (MAROCCO, 2011, p. 146). 

 

Já Queiroz (2011) procurou identificar como o Exame da OAB interfere na 

formação do bacharel em Direito. Para a autora, o exame provoca um “efeito 

pressionador” no ensino jurídico, afetando diretamente docentes, e consequentemente a 

formação dos discentes. Para Queiroz (2011, p. 89), “o “Exame” constitui-se em 

verdadeiro equívoco de deslocamento da formação do Advogado, dos conceitos, da 

avaliação dos alunos, dos papéis das instituições de ensino e da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB)”. 

Sousa (2012) realizou um importante estudo acerca do ensino jurídico na 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, considerando-se que a referida 

instituição foi o berço do primeiro curso jurídico do Brasil. Amorim (2012) pesquisou a 

influência do estágio na graduação em Direito, oportunidade em que constatou a 

preocupação exacerbada dos discentes com o Exame de Ordem. Souza (2011) 

investigou o ensino jurídico no Império, contextualizou a sua gênese, bem como 

conceituou o bacharelismo e o liberalismo presentes naquele período histórico. Delbono 

(2007) empreendeu relevantes reflexões sobre os direitos difusos e coletivos, 

concluindo que seria impossível, metodologicamente, desprezar tal estudo nos cursos 

jurídicos. E Mossini (2010) traçou um contexto histórico do ensino jurídico no Brasil. 
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Em diversos artigos publicados, também pode-se constatar a preocupação com o 

assunto. O Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI)
18

, 

fomenta, em seus congressos e publicações, a discussão do ensino jurídico brasileiro. 

A leituras dos trabalhos já realizados, foram importantes para a construção desta 

dissertação. Percebeu-se que algumas das preocupações existentes neste estudo já 

estavam presentes em outras pesquisas, o que demonstra a relevância da reflexão do 

tema não somente para a comunidade jurídica, mas para a sociedade. 

 

6.2 Reflexões sobre o ensino jurídico contemporâneo 

 

Desde a sua concepção em 1827, o ensino jurídico brasileiro passou por diversas 

transformações. Pelas análises já apresentadas no corpo do trabalho e pelos cursos 

jurídicos da contemporaneidade, é possível constatar que o ensino ainda encontra-se 

desalinhado com os principais paradigmas teóricos e metodológicos propostos pelos 

estudiosos da educação. Um ensino dogmático, centrado na figura do professor, que 

atua como único detentor do saber e repassa o conhecimento. O professor busca 

assegurar que os acadêmicos conheçam bem as leis e a estrutura lógica do sistema 

normativo. 

Geralmente a prática docente dos cursos de Direito prefere adotar uma 

perspectiva positivo-normativista como paradigma constitutivo do método de ensino. 

Os que empregam esta linha ocupam-se mais em ensinar o estudante a interpretar a 

norma e a entender a lógica do ordenamento jurídico do que  em analisá-la do ponto de 

vista ético. 

Embora o perfil do egresso, determinado no artigo 3º da  Resolução CNE/CES 

n° 9, possa indicar que os cursos devem se preocupar em formar um profissional 

multifacetado, capaz de desempenhar diversos papéis importantes na sociedade, o que 

se observa na prática é que os cursos se revestem de características extremamente 

profissionalizantes, focados em preparar o aluno para o mercado de trabalho. 

Na maioria das vezes, os conteúdos do Eixo de Formação Fundamental ocupam 

pouco espaço nos projetos pedagógicos dos cursos, tendo o seu estudo pouca ou 

                                                 
18

 Criado em 1992, o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), incentiva 

e promove os estudos jurídicos e o desenvolvimento da pós-graduação em Direito no Brasil. Suas ações 

institucionais respondem ao desafio de projetar a pesquisa jurídica para o avanço social do Brasil. 
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nenhuma relevância. Percebe-se a predominância dos conteúdos do Eixo de Formação 

Profissional e do Eixo de Formação Prática. 

Esta predominância desproporcional de conteúdos profissionalizantes, que tem 

menos a função de “formar” e mais a função de “informar”, pode resultar em um 

profissional “padronizado”, mero reprodutor de respostas prontas, incapaz de reflexões. 

Tal prática pode acarretar um aprendizado desvinculado da realidade na qual o aluno do 

Direito está inserido. 

Desde o início dos cursos jurídicos em 1827, percebe-se que os mesmos sempre 

se revestiram de um formalismo exacerbado e que jamais esteve em seu epicentro o 

anseio de se provocar discussões acerca do contexo social. Muito pelo contrário, a título 

de exemplo, note-se que durante o período Imperial, diferente do que ocorrera em outras 

partes do mundo, como na França, o liberalismo no Brasil acabou por se transformar 

numa forma de manutenção do poder pelas elites. Com ressaltado por Wolkmer (2000), 

o liberalismo brasileiro possuía um traço profundamente “juridicista”, resultado do 

encontro do individualismo político e do formalismo legalista, configurando assim a 

principal característica da nossa cultura jurídica: o bacharelismo liberal. 

De certo modo, o positivismo jurídico, que exerceu grande influência no século 

XX em vários países do mundo, no Brasil, acabou se adequando a essa cultura 

conformista que se arrasta desde a chegada dos portugueses nestas terras. Assim, o 

positivismo de Kelsen (o qual foi adotado no Brasil), cujo Direito é norma e somente 

ela deve ser observada, veio a calhar a essa cultura. 

Tal situação acabou se espraiando para o ensino jurídico, cujo foco das aulas 

ministradas acabaram por enfatizar a reprodução de conhecimentos. 

 

Como consequência da influência do positivismo e se seu método na ciência 

do Direito, os cursos jurídicos, reprodutores desse conhecimento, ensinam 

uma doutrina de Direito como sistema fechado, uni disciplinar, lógico-

formal, que obscurece a questão do conteúdo das normas, que sublinha a 

questão da legalidade e validade das normas. (FALCÃO, 1984, p. 64). 

 

Todavia, é necessário se questionar: por que os projetos pedagógicos dos cursos 

de Direito se constituem desta forma? Por que o ensino do Direito ocorre de forma tão 

dogmática? Será que apenas o positivismo jurídico justifica? 

Primeiramente, não se pode olvidar que muitos alunos procuram os cursos de 

Direito para posteriormente concorrerem a uma vaga no serviço público. Pode-se pensar 

que as faculdades, atentas a este mercado, têm procurado moldar o seu conteúdo 

programático aos editais dos concursos públicos, que, por sua vez, focam as suas 
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exigências na interpretação das normas jurídicas e, até mesmo, nas doutrinas e 

jurisprudências dominantes. 

Outro fator que pode colaborar para este tecnicismo no ensino jurídico é o 

Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Após alcançar o grau de bacharel, 

para se tornar um advogado e compor os quadros da OAB, o candidato deve ser 

aprovado no exame constituído de duas fases. Na primeira, o candidato deve responder 

a 80 (oitenta) questões de múltipla escolha. De acordo com o edital do XXIII Exame da 

OAB (2017), as questões versam sobre as disciplinas profissionalizantes e integrantes 

do currículo mínimo fixado pelo pela Resolução CES/CNE nº 9/2004, Direitos 

Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia do Direito, Estatuto da Advocacia e 

da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB. 

Diante deste cenário, as faculdades buscam preparar o acadêmico para se 

submeter ao referido exame, já que o resultado das instituições é amplamente divulgado. 

Um mal desempenho no exame pode refletir de modo negativo na imagem da faculdade 

e. consequentemente, trazer prejuízos financeiros em virtude da baixa captação ou 

evasão de alunos. 

No entanto, ao moldar o seu ensino em fundamentos descompassados com as 

diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, o ensino tem sido precarizado. É o que 

aponta os índices de aprovação no Exame da OAB. De acordo com a OAB, no XXII 

Exame, houve uma aprovação de apenas aproximadamente 23% (vinte e três por cento) 

dos candidatos, OAB (2017). 

 

6.3 As contribuições de Luís Alberto Warat 

 

Luís Alberto Warat (1941-2010), jurista argentino que por longos anos se 

estabeleceu no sul do país, foi um crítico do ensino jurídico dogmático fundado 

predominantemente na perspectiva positivista. Sua oposição a esta lógica pode ser 

claramente percebida no trecho abaixo, quando aborda como são as aulas ministradas 

nos cursos jurídicos. 

 

Como mortos que falam da vida, o saber tradicional do direito mostra suas 

fantasias perfeitas na cumplicidade cega de uma linguagem sem ousadias, 

enganosamente cristalina, que escamoteia a presença subterrânea de uma 

“tecnologia da alienação”. Utopias fantasiadas de si mesmas que explicam 
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com razões consumidas pela história, novas formas de legitimação das 

práticas ilícitas do Estado (WARAT, 1997, p. 42). 

 

Warat (1997) escancara sua contraposição ao ensino formalista e legalista nos 

cursos jurídicos, que por vezes castra a reflexão dos acadêmicos. Para o jurista 

argentino, os professores apresentam-se com discursos técnicos e eficientes, mas 

incapazes de provocar nos alunos questionamentos acerca dos problemas enfrentados 

pela sociedade contemporânea. 

Sobre os professores dos cursos de Direito, Warat aponta que (1997, p. 42): 

 

amparado numa tradição de utopias fracassadas, o professor de Direito 

encena seu amor vencido pela lei, em nome de um conjunto atrofiado de 

valores. Empolgado de fracassos, organiza um simulacro discursivo que 

empresta um princípio soberano de enunciação para guardar segredo de uma 

submissão sublimada ao poder. Estremecimentos melancólicos de geometrias 

sonhadas perfeitas para submeter o poder à lei; como utopia vencida que se 

mantém como esperança de luta,  palavra lírica e moral que arrasta o ensino 

jurídico em direção a uma difusa esperança numa frustração, a esperança na 

horda da justiça. 

 

A relação entre professores e alunos dos cursos de Direito na atualidade se 

desenrola de modo verticalizado, cabendo ao docente o poder de decisão quanto ao 

conteúdo, metodologia e avaliação. De acordo com Hoffmann e Pires (2015, p. 96),  “o 

docente conduz seus alunos em direção a objetivos que são externos, num processo que 

se caracteriza pelo verbalismo do mestre e pela memorização do aluno”. Ou seja, a sala 

de aula acaba se tornando um ambiente onde o professor possui o saber absoluto e 

reproduz um monólogo, enquanto os alunos tentam “absorver” os conhecimentos 

verbalizados. 

É importante ressaltar que grande parte dos docentes dos cursos jurídicos do 

Brasil exercem também outras atividades profissionais, o que fatalmente influencia em 

sua prática pedagógica. Não raras vezes, os docentes são juízes, promotores de justiça, 

advogados, servidores dos tribunais, dentre outros. Desta forma, muitas vezes as aulas 

passam a ser direcionadas mais para um ensino técnico do que crítico. Esses professores 

relatam aos seus alunos suas experiências profissionais. E, frequentemente, são esses 

docentes os mais valorizados nos cursos. 

Todavia, até mesmo pela docência ser uma ocupação profissional secundária, 

esses professores não procuram conhecer métodos de ensino e modos de avaliação da 

aprendizagem. Ou seja, não se ocupam com uma formação pedagógica. Entretanto, o 

professor é peça chave para que se alcance o perfil do egresso desejado pelo MEC, bem 

como para o desenvolvimento das habilidades e competências constantes na Resolução 
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CNE/CES nº 9. Somente através da ação humana do professor poderá se alcançar tal 

concretização. 

Para Warat (1997), a sala de aula dos cursos jurídicos acabou se transformando 

num local de conformação, onde prevalece o que ele nomina como “senso comum 

teórico dos juristas”. E onde raramente se buscam respostas para superar as opressões. 

Os alunos são como reféns que não se expressam. A fala dos professores oferece-se com 

uma eficiente discursividade técnica, que arrebata os estudantes e seus próprios desejos, 

deixando-os inseguros. 

 

Trata-se de uma fala que tem por função a manipulação. Ela pode ser 

entendida como uma proposta delicada da violência feita através da 

chantagem. Esta, por sua vez, cumpre seu objetivo tomando como refém uma 

parte do outro: um sentimento, uma falta, um fragmento do seu imaginário, 

um medo, talvez uma ilusão, no fundo uma maneira de fazer surgir no sujeito 

capturado uma demanda ou uma verdade equivalente a do capturador 

(WARAT, 1997, p. 58). 

 

Warat (1997) afirma que essa postura pode colaborar para que a opressão por 

parte daqueles que detêm o poder se perpetue. Para ele, a pedagogia dominante estimula 

o “gregarismo da indiferença” (WARAT, 1997, p. 59). O ensino jurídico ao se 

conformar em ocupar um papel secundário, deixa de desenvolver um importante papel 

no desenvolvimento de novas políticas e no respeito às diferenças existentes na 

sociedade. 

 

O poder está adquirindo novas roupagens. O sentido da atual forma de 

sociedade precisa começar a ser pensado como pós-totalitário. Urge encontrar 

práticas políticas mutantes e encaminhadas para a legitimação das diferenças. 

Entretanto, o saber jurídico permanece sempre igual a si mesmo, ensinado e 

encenado como uma situação pré-hipnótica (que nos prepara para o pior). 

Somos fascinados por esse discurso brilhante que nos deixa moles como um 

gato adormecido e sem condições de reagir contra formas de sociedade cada 

vez mais despolitizadas e desumanizadas (WARAT, 1997, p. 42). 

 

Saviani (2007) diz que a educação é um ato de produzir em cada indivíduo 

singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelos homens. Deve 

ser entendida como um meio mediador no seio da prática social global. Desse 

entendimento, surge o método pedagógico em que o professor e o aluno encontram-se 

igualmente inseridos, no entanto ocupando posições diferentes. O autor acredita que 

esta condição pode ser o ambiente propício para gerar uma relação fecunda entre 

professores e alunos, frutificando assim soluções para os problemas postos pela prática 

social. 
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Saviani (2007) e Warat (1997) convergem ao sustentar que através de uma 

interação, uma relação participativa entre professores e alunos, o ensino jurídico poderá 

provocar importantes modificações sociais. O ambiente da sala de aula deve ser um 

ambiente de partilha e não somente de discursos técnicos e opiniões prontas. É preciso 

fomentar a discussão e a reflexão. É preciso se afastar e combater a alienação. 

Warat (1997) acredita que o ensino do Direito pode proteger a sociedade desta 

alienação que ameaça instalar-se como um fascinante projeto de existência. Para o 

jurista argentino, deve-se direcionar nas dimensões simbólicas dos direitos humanos e 

da democracia. 

 

Trata-se de por em circulação uma cumplicidade de linguagem, um deslize 

do imaginário que permita algumas pequenas recusas da grande chantagem 

educativa do ensino do direito. Uma das coisas que se pode pesperar do 

ensino jurídico, despojado das estratégias alucinantes dos saberes da lei, é a 

de poder contribuir para a formação personalidades visceralmente 

comprometidas com duas dimensões éticas fundamentais: a dignidade e a 

solidariedade. Sem estes dois valores, nunca poderemos gerar uma sociedade 

melhor (WARAT, 1997, p. 60). 

 

Pelo pensamento crítico deste autor, é possível entender que ao ensino jurídico 

não cabe apenas o estudo das leis. É preciso que o estudante de Direito também conheça 

outros conceitos, inclusive aqueles afetos às ciências sociais. O ensino pautado apenas 

no normativismo pode acarretar a formação de um profissional deformado, incapaz de 

refletir, aceitando tão somente verdades que lhe são impostas.  

No entanto, o autor assevera que o esgotamento de um paradigma não é 

suficiente para a sua superação. É preciso que as instituições que o sustentam se 

mobilizem. Por esta razão, Warat (2003, p. 83) salienta a importância das instituições de 

ensino, chamando a atenção para o quanto estas não têm possibilitado “que o rizoma 

transformador dos modos de reconstruir a compreensão do mundo chegue até a escola”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar as ideias pedagógicas do ensino 

jurídico no Brasil, numa perspectiva histórica e política, buscando questionar como o 

pensamento positivista exerceu  ainda exerce influência na formação do bacharel em 

Direito. Para tanto, procurou-se conhecer as concepções do positivismo filosófico, bem 

como dos positivismos jurídicos. 

O positivismo de August Comte, eivado de características cientificistas, 

sustentava que somente por intermédio de aplicações regulares de procedimentos 

científicos poderá se alcançar bons hábitos intelectuais. No pensamento rigoroso do 

filósofo francês, a metafísica não é negada, mas possui pouca importância. Para Comte, 

a ciência pode elucidar a realidade por meio do estudo dos fatos possíveis de serem 

observados.  

O pensamento comtista acabou sendo adotado pelos militares do Brasil no início 

da República, o que fez com que o positivismo se espalhasse por diversas áreas, 

inclusive na educação. Por meio de Benjamin Constant, militar que comandou o 

primeiro ministério dedicado à instrução no Brasil, as ideias positivistas foram levadas 

para o campo educacional, através de uma reforma legislativa de sua iniciativa. O 

positivismo foi tão expressivo no início da República que o lema de Comte “L'amour 

pour principe et l'ordre pour base; le progrès pour but”
19

 acabou estampado na 

bandeira do Brasil, oficializada em 19 de novembro de 1889. 

Já o positivismo jurídico de Hans Kelsen, evidenciado na sua principal obra 

“Teoria Pura do Direito”, foi um marco para o Direito no século XX. Ao afirmar que o 

Direito é norma e que o cientista do Direito deve ocupar-se somente do que é norma, 

Kelsen adotou um rigor metodológico semelhante ao de Comte. Para Warat (1983), 

buscando esta purificação, Kelsen sustentava que não pertencia ao campo jurídico 

questões relacionadas com a produção ou ajuizamento das normas jurídicas. 

Através da presente pesquisa, foi possível constatar, através dos protocolos de 

análise da legislação que rege o ensino jurídico desde a sua concepção em 1827, que a 

maioria dos conteúdos estudados pelos acadêmicos dos cursos de Direito se referem a 

interpretação e aplicação das normas. 

                                                 
19

 O Amor por princípio e a Ordem por base; o Progresso por fim. 
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Percebeu-se que, no início, os que tinham acesso aos cursos eram apenas os 

herdeiros das famílias mais abastadas. Entretanto, é necessário ressaltar que muitos 

deles ainda permaneciam estudando no exterior em instituições de Portugal, França e 

Alemanha. A criação dos cursos foi uma opção política e não teve nenhuma relação 

com o incentivo à instrução nestas terras, seu objetivo principal era fornecer burocratas 

ao Estado, colaborando para que a dominação e opressão das classes dominantes 

permanecesse. 

Foi possível constatar que, após a LDB de 1962, o ensino superior brasileiro 

procurou formar profissionais com um perfil tecnicista. Sendo assim, o positivismo de 

Kelsen, dominante no século XX, veio a se amoldar perfeitamente ao ensino jurídico 

brasileiro. Ao focar apenas a norma, embora não negando a existência de fatores 

externos a ela, o jurista formado pelas instituições brasileiras sempre procurou 

excelência técnica e pouco ou nada se esforçava em discussões relevantes para a 

sociedade. Não enxerga o Direito como uma ciência revolucionária, capaz de 

transformar a sociedade. Apenas age interpretando e aplicando a norma posta pelo 

Estado. 

Alguns atribuem a responsabilidade pelas aulas dogmáticas lecionadas nos 

cursos de Direito até a atualidade aos professores. Todavia, não se pode olvidar que os 

próprios docentes, muitas vezes pressionados pelas amarras impostas pelas instituições 

de ensino e pelos órgãos reguladores, são obrigados a manter as aulas como sempre 

foram ao longo da história: um monólogo em que o professor “repassa” conteúdos e 

“informa” ao invés de “formar”. 

Ou seja, constata-se que se o ensino jurídico passa por uma crise, esta não pode 

ser atribuída exclusivamente ao positivismo jurídico ou aos professores. Ela decorre de 

diversos fatores, inclusive muitos deles provocados pelo próprio Estado. Determinar o 

que é e o que não é lecionado nos cursos jurídicos na contemporaneidade está além das 

diretrizes fixadas pelo MEC. O “currículo oculto”, determinado pelo Exame da OAB, 

pelos concursos públicos e pelo ENADE, tem contribuído significativamente para 

moldar o perfil de egresso a ser alcançado pelas universidades. 

As diretrizes curriculares, instituídas através da Resolução CNE/CES nº 9, 

determinam que as instituições de ensino devem procurar a formação de um egresso 

multifacetado, capaz de interpretar, argumentar e aplicar corretamente as normas, mas 

que também seja dotado de uma postura reflexiva e crítica. Ou seja, pode-se pensar que 
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as diretrizes educacionais atuais direcionam para a busca de um profissional reflexivo, 

capaz de limitar-se não somente à norma jurídica. 

É possível pensar e refletir na possibilidade de superação da formação antiga, 

que continua se apoiando em modelos ultrapassados e conservadores. O atual momento 

social exige um bacharel do Direito apto a interpretar e aplicar normas, mas que 

também seja capaz de lidar com temas de tamanha relevância na atualidade, como 

corrupção partidária e empresarial, proteção dos povos indígenas, ideologia de gênero, 

direitos dos homossexuais, biotecnologia, saúde e educação pública, tecnologia da 

informação, direitos das mulheres, dentre outros. 

Nesse sentido, importantes são as contribuições de Warat (1982, 1983, 1997, 

2002). Aqueles que se apoiam apenas nas premissas de Kelsen para estudar o Direito, 

seja o docente ou o discente, acabam sendo cooptados pelo que ele denomina “senso 

comum teórico dos juristas” (WARAT, 1982, p. 51), em que a realidade é indiscutível, 

pronta e acabada. Desta forma, ao estudante do Direito cabe apenas trilhar este caminho, 

marcado pela dogmática e pelo positivismo. 

Saviani (2007) afirma que a educação é um ato de produzir em cada indivíduo 

singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelos homens. O 

método pedagógico frutuoso é aquele em que o professor e o aluno encontram-se 

igualmente inseridos, no entanto ocupando posições diferentes. O educador acredita que 

esta condição pode ser o ambiente propício para gerar uma relação fecunda entre 

professores e alunos, criando assim soluções para os problemas postos pela prática 

social. 

Penso que a problemática do ensino atual não encontra-se somente na adoção do 

positivismo jurídico kelseniano pelos juristas brasileiros, o problema está também além 

dos muros das universidades. A mercantilização do ensino, os interesses escusos 

daqueles que detêm o poder e que querem manter tudo como está, a comodidade da 

manutenção do “senso comum” e os exames da OAB e do MEC são fatores podem 

colaborar para o momento atual do ensino jurídico brasileiro. 

Levar com que o aluno se sinta parte do processo formativo e não apenas um 

mero expectador, em uma sala de aula transformada em um ambiente onde alunos e 

professores construam o conhecimento em conjunto, tal como o método apresentado por 

Saviani (2007). 

Warat (1997, p. 64) afirma que para se educar com dignidade é necessário 

“apagar os ecos solenes da palavra legal, negar-se a pensar que o discurso dogmático só 
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se deixa pensar dogmaticamente, rejeitar as ingenuidades epistemológicas que sustentam 

a concepção de Estado de direito, lutar contra a corrupção dos signos jurídicos”. Para ele, 

o ensino do Direito deve aliar-se a conhecimentos de outros campos do conhecimento, 

evitando-se assim um isolamento, em que apenas as verdades pré-montadas são 

reconhecidas e aceitas. 

 

Aprendemos sempre afastando-nos do estabelecido, descobrindo o novo. Não 

se aprende acumulando simplesmente um cabedal de informações. Aprende-

se denunciando as faltas de saber acumulado, desligando seus signos de seus 

efeitos, fazendo uma passagem emancipatória e facilitadora do novo 

(WARAT, 1997, p. 64). 

 

Assim, acredito que seja necessário o abandono do conformismo e a construção 

de um novo modelo, em que docentes e discentes, libertados das amarras das verdades 

prontas, acabadas e fechadas, possam ser capazes de forjar a formação de um bacharel 

crítico e reflexivo, com condições de ser um agente transformador da sociedade. 
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ANEXO 

 

 

MEMORIAL DE FORMAÇÃO 

 

Universidade do Vale do Sapucaí - Univás 

Mestrado em Educação 

Mestrando: Ricardo Morais Pereira 

 

Meu nome é Ricardo Morais Pereira. Nasci em 19 de agosto de 1984. Sou filho 

de Ronaldo das Graças Pereira e Marilda Morais Pereira. Oriundo de uma família 

simples, porém dotada de muitos valores. Meu pai desde pequeno trabalha, tendo sido 

até jardineiro, concluiu o ensino médio, no entanto não conseguiu avançar no ensino 

superior. Minha mãe estudou apenas até a sexta série, sempre ajudou muito em casa 

também; o esteio da família era sua mãe, uma senhora que aprendeu a ler e escrever 

apenas um ano antes da sua morte, com 69 anos. A vida talvez não lhe tenha dado 

muitas oportunidades de estudar, mas Deus lhe concedeu muitas outras habilidades. 

Sou o mais velho de dois irmãos. Minha esposa, Irana Bastos, acompanha-me 

desde 2009. Ela é quem me ajuda a sonhar e a acreditar em mim, mesmo quando eu 

mesmo não acredito. 

Comecei a estudar em uma escola particular, porque tinha uma bolsa de estudos 

concedida pela prefeitura. Não estava entre os melhores alunos da classe, mas desde 

cedo tecia uma característica que me acompanharia até a fase adulta: o perfeccionismo. 

Procuro fazer tudo com exatidão e vontade. Isso me permitiu alcançar êxitos na escola. 

Sempre fui uma pessoa muito responsável, mas a vida me cobraria por isso mais tarde. 

Sempre fui pontual com os horários escolares. Minha mãe me repreendia por ir 

tão cedo para a escola, sendo que morava tão próximo. Entretanto a perfeição me 

perseguia. Todavia, um dia toda essa perfeição foi abalada. Na sexta série eu não 

conseguia entender que existiam números abaixo de zero. Esforçava-me, mas não 

entendia. Lembro-me com tristeza da minha nota 7,5 no bimestre valendo 20. Aquilo 

para mim era o fim. Durante o ano tentei me recuperar, mas ao final não houve jeito: 

encarei minha primeira e única recuperação. Fiquei envergonhado, foi difícil aceitar. 

Recordei de uma certa aula de natação em que o professor, por conta de um simples 

erro, me enviou de volta para a parte rasa da piscina. Considerei-me incapaz. Ao final 



91 

superei. Saí da recuperação com uma boa nota, mas querendo que aquilo não se 

repetisse nunca mais. E assim foi. 

No segundo ano do ensino médio, tive que me transferir para uma escola pública 

por ter perdido a bolsa de estudos da prefeitura. Foi um momento triste, pois não 

poderia encerrar este ciclo ao lado de amigos que me acompanharam desde os primeiros 

anos na escola. No entanto foi necessário. Apenas 3 dias após o início das aulas, um 

telefonema me devolveria a alegria. A diretora da escola dissera que os professores, 

sentindo a minha falta, pediram para que fizessem algo para eu regressar. Recebi uma 

bolsa de estudos e todos os livros para os últimos dois anos. A partir de então me 

dediquei ainda mais. Destacava-me na disciplina geografia. E com isso alimentava 

ainda mais um sonho que me acompanhava desde criança: ser professor. Muitas vezes a 

minha brincadeira era escrever com giz nas portas do meu guarda-roupas, lecionando 

para uma sala imaginária. Fazer geografia concretizaria esta sala, esta se tornaria real, 

estaria repleta de alunos. Todavia, as dificuldades financeiras mais uma vez 

prorrogariam o meu sonho. Fui aprovado em segundo lugar no vestibular em uma 

universidade. Meus colegas rasparam o meu cabelo. Mas tive que adiar o meu sonho 

por não conseguir pagar a faculdade. 

Titubeei, mas não desanimei. Patrocinado pelo meu médico da infância, que 

acreditava em meu potencial, fui fazer um cursinho pré-vestibular para tentar ser 

aprovado em uma universidade federal. No entanto, naquele ano de 2002 minha vida 

tomaria outro rumo. Em junho comecei a trabalhar como office boy em uma empresa. E 

influenciado por um amigo, acabei decidindo fazer Direito. O engraçado era que todos 

os testes vocacionais que eu fazia apontavam para esse caminho. Entretanto eu insistia 

em ser professor. Por ora, o sonho fora deixado de lado. 

Na faculdade os desafios permaneceram. Custear os estudos apenas com o 

salário de entregador não era nada fácil. Enquanto amigos gastavam seus primeiros 

salários em viagens e carros, eu investia tudo o que tinha (e o que não tinha) no Direito. 

Foram longos 5 anos. Às vezes, vencido pelo cansaço, dormia nas aulas. Mas quem 

nunca fez isso? Formei em 2007. Ainda trabalhava na mesma empresa em que era office 

boy, já em outra função, mas ainda pouco reconhecida. Aos poucos fui construindo 

minha trajetória profissional, até conseguir ali mesmo novas oportunidades. Comecei a 

alçar voos na área jurídica. Mas o desejo de lecionar subsistia. 

Em 2009 encerrei uma especialização em Direito Tributário. Tentei sem sucesso 

lecionar. Em uma noite de domingo, confidenciei à minha namorada (hoje esposa) que 
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desistiria da docência. Para minha surpresa na segunda-feira fui convidado para um 

processo seletivo. No mesmo dia passei pela a avaliação e fui contratado. Na quarta, 

iniciei o trabalho. Sou professor? Ainda não. 

Percebi que para me denominar assim era preciso muito mais que um crachá 

funcional, era preciso me constituir professor. Aquele jovem, ainda inexperiente, 

precisava entender o seu papel. Era segundo semestre de 2012, dias árduos, de muito 

estudo, trabalho e incertezas. Percebi que a sala de aula é um ambiente de infinitas 

possibilidades, posso ser apenas um transmissor de conteúdo ou posso constituir bons 

profissionais para a comunidade. Aqueles meninos e meninas jovens eram sedentos por 

algo que ainda não conseguia decifrar. Procurei tornar-me mais próximo para entendê-

los e percebi que cada aluno possui um modo próprio de ser. Cada um trazia consigo 

uma história, às vezes repletas de alegrias, às vezes eivadas de tristezas e angústias. 

Constatei que precisava ir além. Que aquela turma seria única, porque cada ser humano 

é único. E ali naquela sala de graduação entreguei o melhor de mim. Pela minha 

inexperiência talvez eles nem sempre tenham recebido o melhor. 

Ao final fui recompensando pelo agrado de um aluno: você foi o melhor 

professor que tivemos. Aquela turma ainda me convidaria para ser o seu paraninfo. Eles 

me consideraram o melhor professor, mas eles foram os professores que eu necessitava 

ter. Atualmente, trilho os caminhos do mestrado, procurando me constituir ainda mais 

como professor. A vida não para, e a nossa construção também não! 

Aqui me recordo das palavras de Larrosa (2002, p. 20), para quem “a 

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”. Certamente aqueles 

alunos me tocaram de modo tão profundo que ainda carrego as primeiras lições que 

deles recebi. E espero que eles também tenham sido tocados. 

Hoje procuro levar aos meus colegas professores e alunos um pouco de reflexão, 

para que eles possam compreender que cada ser é único e que as diferenças devem ser 

respeitadas. Nesse mundo capitalista reduzido às produções em massa, é preciso criar 

pensamentos artesanais, como que tecidos à mão. É preciso refletir, pensar! De fato, o 

mundo atual se encontra em crise. Mas aqui relembro as lições de Hannah Arendt, para 

quem uma crise só tem efeitos catastróficos quando procuramos resolvê-la com 

respostas prontas, isto é, com preconceitos. Que eu tenha sempre a inspiração para 

procurar ser um bom professor! 

 


