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Resumo 
Este estudo traz à discussão a importância da pesquisa de campo para o ensino do 
direito e para o desenvolvimento de protagonismos discentes. Tal investigação torna-
se especialmente importante quando observa-se que um dos discursos construídos 
pela modernidade sobre a ciência jurídica, e que entrou na ordem do verdadeiro, a 
representa como algo homogêneo, apontando uma abstração social e alegadas 
neutralidades, sendo tais características refletidas na educação jurídica. Decorre 
dessas constatações a necessidade de repensar a construção acadêmica, buscando 
elaborar um conhecimento denso e inclusivo a respeito da pluralidade de culturas e 
vivências, entrelaçadas por relações de saber/poder. Dessa forma, fundamentando-se 
nos estudos foucaultianos e decoloniais, analisa-se resultados de pesquisas empíricas 
no campo do direito que discutem as possíveis conexões entre produção do 
conhecimento jurídico e saberes populares. 
 
Introducción 
O ensino jurídico, marcado pelas mesmas características do direito moderno, traz em 
seu bojo a produção de certas verdades, em que afirma a neutralidade do direito, sua 
abstração e centralidade legal, cujas decorrências se encontram no papel central 
ocupado pelo professor e pela leitura de códigos e legislações esparsas. A participação 
dos alunos não recebe maiores incentivos – ou mesmo atenção -, tornando a educação 
jurídica uma experiência afastada da realidade e da pluralidade de pensamento. 
É refletindo sobre tais afirmações que trazemos à tona questionamentos acerca do 
papel de certos conteúdos desenvolvidos nos cursos de direito. Sua conexão intrínseca 
com as discussões sobre alteridade é um importante aporte à construção de saberes 
outros que não apenas a recepção de “verdades” prontas e estabelecidas pelas 
normatizações de direito estatal e pela centralidade docente. 
 
Marco teórico 
1 Ensino jurídico: relações de poder e construção de verdades 
Dogmatismo, abstração, neutralidade: características do ensino moderno e, para os 
fins da presente pesquisa, especialmente do ensino do direito. Os conteúdos ali 
desenvolvidos dão preponderância à legislação escrita e suas interpretações literais, 
garantindo centralidade à figura docente. Daí, também, decorrem aulas expositivas e 
participação estudantil pouco valorizada, restando faculdades de direito que formam, 
cada vez mais, técnicos aplicadores da lei (LEITE, 2005; HENNING, 2008). 
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Esse conjunto de práticas pedagógicas que vem sendo aplicado, observa-se, alcança a 
produção de “verdades” tanto no que diz respeito à educação jurídica quanto ao 
próprio sistema de direito. Naturalizam-se conceitos e acaba-se esquecendo que o 
“verdadeiro” também foi invenção humana (FOUCAULT, 2014). 
Essa é uma questão ainda mais complexa quando se observa heranças do período 
colonial persistentes em nossos fazeres acadêmicos. A colonialidade do saber produz e 
hierarquiza conhecimentos, deixando pouco espaço para saberes locais na busca por 
conteúdos e pesquisas de cunho universalizante, e, no tema objeto deste artigo, 
imbricados pelas características acima delineadas do direito moderno e de seu ensino.  
Partindo do pressuposto foucaultiano de que onde há relações de poder, há 
resistência (FOUCAULT, 2014), fala-se em diversos projetos descoloniais, tantos quanto 
o número de culturas que sofreram – e ainda sofrem – com a ferida colonial. 
Entretanto, a missão universalizante da qual o campo do direito está imbuído, o faz 
concentrar seus discursos, de forma geral, em teorizações abstratas e pretensamente 
neutras, com forte tendência à homogeneização. As experiências mais delimitadas em 
tempo e lugar ficam à margem de tais investigações, e autores e pesquisadores latino-
americanos recebem pouca atenção, predominando a literatura jurídica europeia ou 
norte-americana. Dessa forma, “os conceitos ocidentais de estado, democracia, 
direitos humanos, entre outros, foram com o decorrer do tempo universalizados, 
silenciando muitos saberes e práticas anteriores à colonização” (COLAÇO; DAMÁZIO, 
2012, p. 19). 
Tais constatações nos levam a questionar o papel desempenhado pelas disciplinas 
propedêuticas e dogmáticas tanto no currículo quanto no cotidiano de sala de aula. 
Especialmente, pergunta-se por formas de resistência dentro dessas relações de poder 
acima referidas que possam ser construídas por meio de aportes teórico-práticos nos 
conteúdos curriculares desde o primeiro ano do curso.  
2 Pesquisa de campo, produção de saberes e resistências: possibilidades decoloniais 
Permeada por tais embates de poder, assume-se a impossibilidade de uma construção 
universal do que seja “a verdade”. As pesquisas desenvolvidas tornam-se mais 
aproximadas das realidades locais e do próprio entorno da vivência dos pesquisadores. 
A alteridade torna-se um elemento importante na perspectiva adotada e conduz às 
mais diversas indagações sobre estratégias jurídicas de inclusão/exclusão. 
Indaga-se, cada vez mais, sobre as condições de produção do saber e de elaboração 
textual. Teorizações no âmbito latino-americano, por exemplo, as análises de poder 
deslocam-se do Estado para a comunidade, reconhecendo a força das diversas nações 
conviventes em um mesmo território. Observa-se a reivindicação de direitos 
epistêmicos próprios dessas localidades, afirmando a diferença como similaridade 
humana, e o exercício destes por seus próprios destinatários, para além da mera 
aceitação daquilo que é oferecido por outros (MIGNOLO, 2008).  
Percebe-se, assim, o quão rico e importante pode se tornar o ensino do direito. A 
experimentação de diferentes perspectivas de mundo, das possibilidades de 
interconexão entre o “um” e o “outro”, da percepção de verdades formuladas pelos 
sistemas jurídicos podem ser estratégias de resistência ante aquelas características do 
direito moderno e da educação jurídica contemporânea.  
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Diversas práticas diferenciadas vem tomando força no interior das academias de 
direito, desenvolvidas tanto em disciplinas propedêuticas quanto no interior das 
componentes curriculares dogmáticas. É sobre algumas essas práticas que discorremos 
nas seções subsequentes. 
 
Metodología 
O projeto “Conhecimento prudente para uma vida decente”, cuja denominação foi 
inspirada na obra de Boaventura de Sousa Santos (2001), foi efetivado entre os anos 
de 2006 e 2013 em um Curso de Direito no sul do Brasil. Teve por objetivo inserir os 
alunos em campo, a fim de elaborarem pesquisas sobre temas sociais e jurídicos locais, 
desenvolvendo métodos qualitativos de pesquisa. Iniciado os trabalhos no primeiro 
semestre, na disciplina de Metodologia da Pesquisa em Direito, os grupos de discentes 
(de seis a oito alunos) tinham como primeira tarefa a produção de projetos de 
pesquisa a partir de artefatos culturais entregues em sala de aula pela professora: 
poemas, músicas, peças teatrais, reproduções de pinturas, literatura.  
No decorrer do segundo semestre de cada ano letivo, as pesquisas de campo eram 
concretizadas, sob orientação de três docentes, responsáveis, respectivamente, pelas 
disciplinas de Antropologia Jurídica, Sociologia Jurídica e Direitos Humanos. Os alunos, 
assim, elaboravam os instrumentos de pesquisa e partiam para a investigação 
empírica. Pretende-se, aqui, apresentar alguns resultados desse projeto auferidos por 
uma pesquisa qualitativa com vinte e um desses alunos e dois professores 
participantes que, voluntariamente, se dispuseram a ser entrevistados. O método 
utilizado para tal pesquisa foi de entrevistas qualitativas, por meio de aplicação de um 
roteiro semi-estruturado, aplicado a seis grupos focais (HENNING, 2008). 
 
Resultados 
Uma das indagações que foram feitas aos entrevistados referia-se a como percebiam o 
direito antes de realizarem as pesquisas de campo. Em sua grande maioria (vinte 
alunos), as respostas foram a de que entendiam a regulação jurídica social restrita à 
aplicação da letra da lei. A Aluna 4 – A4 – do grupo que investigou o ensino jurídico 
universitário – afirma: 
A4: Eu achava que era, tipo, a Constituição, a lei, tipo, que era aquilo ali [...] Eu só 
achava que era uma instrução e que tinha que seguir aquilo ali sabe, e que não tinha 
uma outra opção, era aquilo ali, aquilo ali e ponto. Tô falando bem o que eu achava 
que era. Eu achava, ainda bem que não é, né? Mas eu achava. 
O diálogo que segue é proveniente dos alunos que compõem o grupo cuja temática 
era os procedimentos de mediação em direito de família brasileiro, tendo escolhido 
como sujeitos de pesquisa os magistrados das varas de direito de família da cidade: 
A11: Na verdade acho que é um conhecimento muito fechado, sem oportunidade de 
se abranger, nem para nos ouvir eles poderiam... primeiro, mandaram deixar para 
assessora que ia analisar, depois não podia [ter] filmagem, não podia gravação, então 
não podia nada, não podia falar. 
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A7: Mas acontece que um dos juízes que a gente intencionava entrevistar nem o e-
mail respondeu, passou para o estagiário responder com a desculpa que tinha 
compromissos com as eleições da AJURIS [Associação dos Juizes de Direito do Estado 
do Rio Grande do Sul], então a gente já vê quais são as prioridades dos juízes. 
A8: Mas, na verdade, a gente acabou tendo também a resposta, indiretamente [...] 
Que o direito é positivista, o que vigora muito ainda é positivista, a falta de 
conhecimento dos outros meios extrajudiciais, de mediação, pra deixar menos 
oneroso à justiça e chegar ao povo, né? 
O protagonismo discente e a consequente modificação na relação de poder entre 
professor-aluno, é ressaltada pelo Aluno 7: 
A7: Acredito que, aqui pra todos que estão presentes, que podem falar da sua vida 
acadêmica, mas acho que todo mundo desenvolveu um trabalho dentro da sala de 
aula, que sempre teve como fonte: livros, revistas, jornais, em fim, internet, mas nunca 
uma fonte de informação tão por essência, tão rica, tão única por essência como foi a 
informação que a gente obteve na aplicação dos questionários, na sociedade. Foi 
muito bom poder trabalhar com dados e ter nossas próprias conclusões, baseadas 
numa informação que nós obtivemos por nós mesmos, que fez a nossa própria cabeça. 
Digamos assim, porque nós mesmos fizemos a nossa própria cabeça. 
Os alunos, enfim, se embrenharam na tarefa de desconstrução e reconstrução de 
outras verdades, que não unicamente aquelas aprendidas nos manuais de direito: 
A19: Essa pesquisa também mostrou pra gente que nem tudo é só o que a gente 
estuda. Ali é teoria, mas a gente viu na prática como é que é. Não que nem tá no livro, 
que tá na lei. A gente viu que o que a lei diz não acontece lá [...] Com certeza, mudei 
bastante. Antes, quando a gente fez o vestibular, imaginava que o direito é o que tava 
escrito, mesmo que esteja distante da sociedade, é aquilo ali. Agora, com certeza, eu 
notei que a gente pode mudar um pouco a trajetória. Não é só aquilo que está escrito. 
Antes eu pensava: “ninguém vai mudar nada”. 
A21: Melhora a argumentação tu vendo a realidade das pessoas [...] tu não podes te 
basear só pelo escrito. Tu te obrigas a achar a ciência social para encontrar uma saída 
para a situação.  
 
Conclusiones 
As relações de poder e de saber, herdadas do passado colonial, perpassam inclusive 
pela pedagogia jurídica. Conforme salientamos, a abstração, o apego à letra da lei e o 
desejo de neutralidade empobrecem o ensino do direito, tolhendo a reflexividade 
discente. A pesquisa de campo, entendemos, proporciona aos alunos o 
desenvolvimento de conhecimentos empíricos acerca do contexto em vivem e no qual 
irão atuar profissionalmente. Nas falas entrevistas, observa-se a modificação das 
percepções sobre o papel sistema jurídico e a do próprio ensino do direito. Nesse 
sentido, cria espaços de resistência e de alteridade, possibilitando a desconstrução de 
“verdades” e a produção de saberes decoloniais. 
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