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DA SALA DE AULA AO CAMPO DE PESQUISA: A PROPOSTA DO PROJETO DE 

PESQUISA EMPÍRICA SOBRE AS CONEXÕES ENTRE ARTE, ANTROPOLOGIA E 

SOCIOLOGIA JURÍDICAS DESENVOLVIDO NA FACULDADE DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS E SEUS RESULTADOS PRELIMINARES. 

 

Luis Alexandre Alves (Programa de Pós-Graduação em Ciência Política UFPel); 

Ana Clara Correa Henning (Faculdade de Direito UFPel). 

 

Os eixos norteadores da educação superior – o ensino, a pesquisa e a extensão -, representam 

diretrizes fundamentais na formação acadêmica, possibilitando a interdisciplinaridade e o 

conhecimento acerca das teorias e da realidade, além do cumprimento do papel social das 

instituições educacionais. No ensino jurídico não é diferente: a articulação destes elementos 

pode ser positivamente significativa no processo de formação dos alunos, sendo ainda 

bastante necessária, principalmente quando constatamos a ausência de experiências constantes 

que envolvam pesquisas empíricas na área, o que demonstra a importância do incentivo a tais 

iniciativas. O presente resumo visa apresentar a proposta do projeto denominado “Pesquisa 

Empírica em Direito: Conexões Entre Arte, Antropologia e Sociologia Jurídicas”, que está 

sendo desenvolvido junto aos acadêmicos do primeiro ano da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), bem como debater a relevância da iniciativa para o 

fomento às práticas de pesquisas empíricas na área jurídica e identificar seus resultados 

preliminares no que concerne ao número de participantes, as formas de participação, aos 

temas geradores das propostas de trabalho e aos assuntos que envolvem os problemas de 

pesquisa desenvolvidos, ainda que parcialmente. 
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ESCOLAS DE GOVERNO: A POLÍTICA EDUCATIVA DA UNIÃO PARA FORMAR 

EM SERVIÇO 

 

Stephane Silva de ARAUJO – Universidade Federal de Pelotas 

Sérgio Renato Batista MARTINS – Universidade Nacional do Mar da Prata 

 

A administração pública federal vem otimizando os instrumentos relacionados à gestão de 

pessoas, entre os quais figuram os relacionados à formação em serviço. Desde a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 o aperfeiçoamento dos agentes públicos tem recebido certo 

destaque. Nessa senda, foi proposta a partir da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal, em 2006, centralidade às Escolas de Governo da União como instituições 

responsáveis por capacitar servidores. Nesse cenário, por meio de um estudo exploratório 

focalizamos o processo de constituição, as especificidades, as diretrizes para gestão e a 

potencialidade pedagógica das referidas escolas como organizações que materializam 

políticas. Ao evidenciarmos a perspectiva discursiva da política de formação de servidores, 

compreendemos que a institucionalização de centros de excelência que visam o 

desenvolvimento de competências consiste em significativo dispositivo para inauguração do 

Contexto da Prática, considerado o “Ciclo de Políticas” de Stephen Ball e Richard Bowe 

(1992). A relevância do estudo reside na insuficiência de pesquisas sobre a temática, na 

considerável emergência de Escolas de Governo a partir do lapso temporal destacado e na 

potencialidade delas como intérpretes/produtoras de políticas públicas educativas. O 

desenvolvimento do estudo aponta para a pertinente função social das Escolas de Governo no 

que concerne a formação de servidores públicos e a interessante possibilidade de 

posteriormente compreender como (re)significam determinadas políticas em suas práticas. 

 

Escolas de Governo – Políticas Públicas Educativas – Ciclo de Políticas 

 

  



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

ADVOCACIA E SOCIABILIDADE: INTERFACES DO ENSINO DE DIREITO 

Aldemir Berwig (UNIJUÍ) 

Daniel Rubens Cenci (UNIJUÍ) 

Resumo 

A atualidade insiste em demonstrar que existe uma crise no ensino jurídico, a qual é aferida 

principalmente pelos baixos índices de aprovação nos Exames da OAB. Diante dessa 

constatação, apresenta-se a problemática: a crise está instalada nos cursos jurídicos e 

comprova a precária formação fornecida nos cursos superiores em geral, ou está instalada nos 

modos de aferição da capacidade técnica através dos Exames de Ordem? A abordagem 

trabalha na perspectiva hipotético-dedutiva e busca consolidar argumentos com base no 

estudo histórico e na análise documental das provas elaboradas e aplicadas no Exame de 

Ordem. O trabalho é relevante para a área na medida em que busca esclarecer o senso comum 

desqualificador dos cursos jurídicos para alçá-los a condição de cidadania e melhoria da 

sociabilidade humana. Os resultados, até o momento, indicam que as notícias sobre 

desqualificação dos cursos jurídicos não são adequadas, já que não é adequado uniformizar as 

mentes e os corações das pessoas. Assim, o artigo apresenta o sólido argumento de que 

mesmo diante das grandes reprovações nos Exames da OAB, isso não significa que falte 

qualidade aos cursos, mas que se deve trabalhar na dimensão de garantir e esperar como 

resultado da formação jurídica, a sociabilidade humana, e não a capacidade única de 

desempenho da advocacia. 
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O PAPEL DO ENSINO JURÍDICO NO EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA: UMA 

ABORDAGEM SEGUNDO A TEORIA CRÍTICA DO DIREITO 

 

Ana Carla de Oliveira Bringuente - UFPEL 

            

 

Resumo: O problema da prestação jurisdicional, pensado nos moldes tradicionais, tem exigido 

de todos os profissionais do direito uma análise mais acurada. Metas são impostas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como se os números fossem capazes de solucionar a 

verdadeira ausência de justiça que vive o cidadão. Os operadores jurídicos acreditam fazer 

justiça, na medida em que transformam problemas sociais complexos em questões de raso 

conteúdo jurídico. A questão é sutil e comporta alternativa que proponha uma análise para além 

do que está às claras. Nesse contexto, por meio de pesquisa bibliográfica, o presente trabalho 

pretende investigar em que medida o ensino jurídico pode colaborar para o efetivo acesso à 

justiça. Para tanto, pretende-se demonstrar a evolução do estado liberal até os dias atuais, com 

vistas a observar as ideias atinentes às relações jurídicas entre Estado, indivíduo e sociedade, 

enquanto produto cultural. Sob o prisma da Teoria Crítica do Direito, busca-se resgatar as 

concepções formuladas sobre o acesso à justiça, dando maior ênfase à chamada “quarta onda 

renovatória”, movimento que inclui o ensino jurídico também como meio propulsor do direito 

ao acesso à justiça. Nesse viés, é discutida a necessidade de se aprimorar o sistema de ensino 

jurídico, de modo a promover a alteração de seu paradigma a fim de que este seja readequado às 

necessidades da sociedade atual.  
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EXPECTATIVAS SOBRE O CONSENSO COMO FATOR RESSIGNIFICANTE DO 

ENSINO JURÍDICO: NOVAS SIMBOLOGIAS PARA UMA NOVA CULTURA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

(GT4 - Santos, Karinne Emanoela Goettems dos – UFPEL) 

 

 

RESUMO 

O ensino jurídico no Brasil conserva um modelo de formação acadêmica abstrata que, 

desapegada de sua dimensão histórica, privilegia o estudo teórico-prático de rituais adversariais 

de solução de conflitos. O layout das salas de audiência, com suas mesas em formato “U”, 

compõe desde cedo o imaginário dos acadêmicos e simboliza as limitações de um profissional 

que atua, de regra, entre os polos opostos das relações jurídicas. Não há o necessário diálogo 

com o cotidiano, assim como há um natural distanciamento dos rituais de consenso. Impera, 

portanto, uma cultura jurídica beligerante, de linguagem tecnicista, que menospreza o não-dito 

e que se contenta com silogismos que definem vencedores (nem sempre satisfeitos) frente a 

perdedores (sempre insatisfeitos). O litígio acaba, contudo, com probabilidade de perpetuação 

ou de ressurgimento do conflito. Neste contexto, o presente trabalho busca impactar essa lógica 

adversarial, valendo-se do método dedutivo para valorizar o consenso como elemento 

transversalizador teórico-prático da formação acadêmica, capaz de ressignificar o ensino 

jurídico através de uma linguagem interdisciplinar e de constituir uma nova subjetividade de 

profissionais, atentos à tradição gadameriana e abertos ao diálogo e à alteridade. Almeja-se, 

assim, o desenvolvimento de uma nova cultura de solução de conflitos, não mais exclusiva da 

jurisdição, já esquizofrênica, mas sobretudo adequada à transformação e ao tratamento dos 

conflitos na contemporaneidade. 
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INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO JURÍDICO:  

DIREITO, LITERATURA E CINEMA 

 

Alexandre Torres Petry – UFRGS 

O presente trabalho consiste na análise de uma proposta interdisciplinar no ensino jurídico, 

utilizando-se uma metodologia descritiva para compreensão da experiência educacional em 

andamento, bem como análise dos resultados preliminares. Trata-se de experiência ocorrida no 

Centro Universitário Metodista do Sul – IPA, na Faculdade de Direito, a qual implementou um 

novo currículo em 2017 baseado no desenvolvimento de competências. Foram definidas oito 

competências estruturantes que o curso visa estimular: sociabilidade, comportamento crítico, 

pensamento crítico, criatividade, autonomia, capacidade empreendedora, responsabilidade 

socioambiental e fluência digital. Nesse contexto, o currículo foi pensado e apresentado numa 

perspectiva interdisciplinar, sendo que já no primeiro ano do curso foi estabelecida a disciplina 

denominada de “Projeto Interdisciplinar: Direito, Literatura e Cinema”. Essa disciplina altera a 

tradicional metodologia de aulas expositivas baseadas em avaliações que são, muitas vezes, 

calcadas na memorização de conteúdos. Aplica-se a lógica da sala invertida, estimulando-se o 

protagonismo dos alunos, que precisam, a partir das competências estabelecidas, assumir uma 

postura proativa na busca do objetivo estabelecido, sendo que o aluno assume o papel de 

estudante e pesquisador, pois precisa buscar o auxílio de professores de outras disciplinas e 

associar diversos conhecimentos, já que se exige dos discentes, como forma de avaliação, a 

participação no salão de iniciação científica do IPA, onde terão a pesquisa apreciada por uma 

banca examinadora, vivenciando, desde o início, uma lógica de construção do conhecimento 

através de uma postura crítica e reflexiva. 
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O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA E A INTERDISCIPLINARIDADE 

COMO PRÁTICA OBRIGATÓRIA NO ENSINO DO DIREITO CIVIL 

Pamela Sell dos Santos 

Faculdade Anhanguera de Pelotas 

Débora Alessandra Peter 

Faculdade Anhanguera de Pelotas 

 

PROBLEMÁTICA: 

Em razão do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, oriundo da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, o ensino do 

Direito Civil deve contemplar a prática da interdisciplinaridade? 

METODOLOGIA 

O trabalho utiliza-se da técnica da pesquisa bibliográfica e do método de abordagem 

dedutiva. 

RELEVÂNCIA 

As alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência no sistema de 

incapacidades previsto no Código Civil Brasileiro impactam, inclusive, as práticas 

pedagógicas relacionadas ao tema.  

Uma vez que o referido Estatuto decorre da ratificação de Tratado Internacional 

referendado com força de norma constitucional, o ensino dirigido para compreensão e análise 

crítica do tema transpassa por diferentes ciências, incluindo, ainda que superficialmente, o 

conhecimento dos fatores de limitação da autonomia intelectual informados pela Psicologia e 

pela Psiquiatria; bem como de diferentes ramos do Direito, não mais se limitando ao estudo 

do direito privado, mas aliando esse ao estudo de dois ramos do direito público: o Direito 

Internacional e o Direito Constitucional. 

RESULTADO 

Percebe-se, após a investigação, que o ensino do sistema de incapacidades, abordado 

pelo Código Civil Brasileiro, torna obrigatória a prática da interdisciplinaridade. 

PALAVRAS-CHAVE 

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SISTEMA DE INCAPACIDADES. 
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O QUE QUEREM OS ESTUDANTES DE DIREITO? UMA ANÁLISE 
QUANTITATIVA SOBRE AS AMBIÇÕES PEDAGÓGICAS E PROFISSIONAIS DE 

ESTUDANTES DO RIO GRANDE DO SUL. 
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Igor Bitencourt Scarabelot – FURG 

Renato Duro Dias – FURG (orientador) 

 

Trata-se de pesquisa realizada entre duas universidades do Rio Grande do Sul, distantes 

geograficamente, sendo uma pública e outra privada, quais sejam a Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG) e a Universidade da Região da Campanha (URCAMP), respectivamente 

nas cidades de Rio Grande e Bagé. Quantitativa, realizada através de questionários aplicados à 

alunos do primeiro, terceiro e quinto ano dos cursos de Direito, objetiva analisar as 

preferências pedagógicas frente a educação jurídica e as ambições profissionais desse 

estudante, correlacionando tais informações no ímpeto de construir uma representação 

aproximativa adequada à compreensão dos efeitos sociológicos na consolidação de desejos 

entre os futuros profissionais jurídicos; de que forma as imagens sociais que constroem o 

Direito delineiam as intenções dos próprios estudantes, considerando sobretudo que esses 

ideais são vendido e/ou disseminados pelas próprias universidades. Por fim, através dos dados 

perceber-se-a a massificação no ensino jurídico brasileiro, que vem sendo constantemente 

apontada pelas pesquisas acadêmicas; porém, nota-se também a existência de um desejo, 

sobretudo no âmbito da universidade pública, por uma educação e uma análise do Direito que 

se aprofunde em questões teóricas e acadêmicas para além do tecnicismo, uma vontade de 

vivenciar práticas pedagógicas descentralizadoras e de possuir contato com professores 

pesquisadores, com uma visão ampla e contextualizada do social. 

 

Educação jurídica; pesquisa empírica; desejo discente   
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A INSERÇÃO DA DISCIPLINA DE DIREITO URBANÍSTICO NOS CURRÍCULOS 

DAS FACULDADES DE DIREITO: NOTAS PARA PENSAR A FORMAÇÃO DOS 

OPERADORES JURÍDICOS 

 

Autora: Marcela Simões Silva – FURG 

Resumo:  

A crise urbana vivenciada pela maioria das cidades brasileiras, demonstrada pela segregação 

espacial e desigualdade social, resulta em um número expressivo de litígios judiciais dos 

conflitos fundiários urbanos. Nesse sentido, ao realizar uma análise das decisões judiciais 

proferidas nesses litígios, nota-se, por parte do operador jurídico, uma não aplicação dos 

instrumentos jus-urbanísticos trazidos por marcos jurídicos e privilegiando uma concepção 

patrimonialista-individualista como solução para esses conflitos. Portanto, o presente trabalho 

tem como objetivo a discussão da necessária inserção da disciplina de direito urbanístico nos 

currículos das Faculdades de Direito, como premissa para a formação de operadores jurídicos, 

dotados de plena capacitação técnica-jurídica no que tange aos conflitos urbanos. Para isso, a 

metodologia dividiu-se em três momentos. O primeiro consistiu em uma pesquisa 

jurisprudencial de decisões do TJ-RS nos conflitos fundiários; em seguida realizou-se uma 

revisão bibliográfica acerca do conteúdo da disciplina de direito urbanístico. Por fim, foi feito 

um estudo comparativo entre a grade curricular dos cursos de direito da UFPEL e da FURG, a 

fim de observar a existência da disciplina de direito urbanístico nos currículos. Os resultados 

alcançados, ainda que parciais, demonstram um distanciamento dos currículos em abordarem a 

referida disciplina, de modo a consolidar uma formação e atuação dos operadores jurídicos 

voltadas a lógica patrimonialista-individualista nos conflitos fundiários. 

Palavras-chaves: direito urbanístico, educação jurídica, currículo. 
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APRENDIZAGEM PELA PESQUISA: UM OUTRO OLHAR PARA O ENSINO 

JURÍDICO 

Aldemir Berwig 

Rodrigo Tonel 

Resumo 

Questão atual que tem sido amplamente discutida na esfera do ensino e gerado preocupação 

no ensino superior, diz respeito às metodologias de ensino, já que não mais se aceita a 

transmissão e memorização de conteúdos. Considerando que a aprendizagem pode não ser 

considerada algo que traga um prazer imediato ao aprendiz, mas considerando importante 

pensar a pesquisa como complementar ao ensino de graduação, colocamos a seguinte 

problemática: quais as potencialidades da pesquisa como contribuição para o ensino de 

conteúdos e promoção da formação crítico-reflexiva do sujeito? A abordagem consiste em 

investigação qualitativa e busca compreender, a partir da própria prática de inserção na 

pesquisa voluntária durante o desenvolvimento do curso de graduação em Direito, os fatores 

que influenciam e como o desenvolvimento da atividade oportuniza o crescimento pessoal na 

área. O trabalho é relevante na medida em que busca compreender o que se entende por 

pesquisa e como o seu desenvolvimento contribui para a constituição de um pensamento 

crítico-reflexivo. Os resultados, até o momento, indicam equivocado o entendimento de que a 

formação dependa apenas da “transmissão e cobrança de conteúdos” e que a competência para 

a pesquisa torna o aprendiz mais autônomo e lhe dá condições de desenvolvimento de 

competências que não seriam possíveis somente pelo emprego de metodologias ditas 

tradicionais.  

Palavras chave: Aprendizagem; Capacidade Crítico-Reflexiva; Competências; Ensino 

jurídico; Metodologias de Ensino.  
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EDUCAÇÃO JURÍDICA: EFEITOS DA TRANSIÇÃO DO MODELO DA 
DECISÃO PARA O DO COMPROMISSO 

 
Elisa Ustárroz (PUCRS)1 

Ísis Boll de Araujo Bastos (PUCRS)2 
CAPES 

 
RESUMO: A prática jurídica brasileira experimenta uma fase de valorização dos meios 

autocompositivos de solução dos conflitos. É papel das universidades alinhar a formação dos 

bacharéis ao novo contexto. Nesse sentido, a pesquisa propõe-se a refletir, de modo integrado, 

sobre a educação e a prática jurídica, no atual contexto de afirmação de um modelo 

autocompositivo, baseado no compromisso. Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, 

conduzida através da revisão de literatura e da análise documental (diretrizes curriculares para 

os cursos de Direito, demais legislações pertinentes à temática e currículos de cursos 

jurídicos). Fundamenta-se na importância de compatibilizar a educação e a prática jurídica no 

sentido de que o paradigma em desenvolvimento possa ser fortalecido de maneira adequada e 

efetiva.  Como resultados preliminares, verificou-se a necessidade de promoção de maior 

convergência entre o âmbito formativo e o da prática jurídica. A lógica autocompositiva – 

fundada na teoria do conflito contemporânea, que afasta as ideias de disputa e de controvérsia 

e afirma as noções de oportunidade de mudança e de poder construtivo – não pode ser 

suficiente e adequadamente compreendida apenas em disciplinas processuais, em disciplina 

autônoma e/ou em núcleos de prática jurídica. Revela-se necessário que, desde a concepção, 

os currículos se voltem à promoção dos novos valores, visões e arcabouço teórico-conceitual 

que dão sustentação à prática autocompositiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação jurídica. Prática jurídica. Métodos autocompositivos. 
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ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A LUTA POR RECONHECIMENTO DOS
GRUPOS DE MINORIAS: uma perspectiva habermasiana

ANDRADE, M.

“Os  desafios  resultarão  maiores  quanto  mais  profundas  sejam  as  diferenças  de
religião,  de raça ou de etnia ou das  diacronias  histórico-culturais que devem ser
superadas” (Habermas, 1999, p.199).

Resumo

Nesse ensaio, propomos como referencial teórico o cap. 6 da obra do filósofo alemão Jürgen
Habermas, intitulada La Inclusión del Outro: estudios de teoria política, visando abordar as
implicações existentes na luta por Reconhecimento no Estado Democrático de Direito. Trata-
se de uma pesquisa bibliográfica, mas sem prescindir de estudos e notícias publicados na rede
mundial de computadores, visto ser um assunto atual, exigindo uma exposição que vai além
dos  livros  no  tocante  à  dinâmica  social  e  política  da  complexa  e  plural  sociedade
contemporânea.

Palavra – Chave: injustiça, identidade, luta, direitos


