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RESUMO 

A pesquisa científica é uma atividade que faz parte da ciência lato sensu, com 

investigação planejada, desenvolvida e redigida, seguindo normas metodológicas. Nos 

Cursos de Direito essa pesquisa passou a ser buscada, com a exigência da elaboração e 

defesa das monografias no final do curso. Para descobrir a realidade da pesquisa no 

campo jurídico deve-se mirar em outros campos, pois ela sempre tem como objetivo 

resolver problemas e solucionar dúvidas, e a qualquer momento, esses problemas e 

dúvidas já solucionados, poderão ser reconstruídos novamente e desta forma a realidade, 

nunca será esgotada na sua plenitude. A pesquisa deve fazer parte de todo o processo 

educativo, desde a pré-escola através do princípio educativo, até a pós-graduação pelo 

questionamento, onde é vista como princípio científico. Ela é importante para o 

desenvolvimento do conhecimento científico, porque se utiliza de estudos e da produção 

científica, principalmente, nas áreas das ciências humanas e sociais. Levando seus 

pesquisadores a se empenharem cada vez mais procurando sempre, rever padrões 

metodológicos, buscando a todo o momento, um modo novo de pensar apropriado à 

realidade nas diversas situações, a cada dia como desafios. A Portaria 1886/1994 trouxe 

como uma de suas exigências a Monografia como um dos requisitos para conclusão do 

Curso de Direito. Apesar de posicionamentos contrários, muitas foram às manifestações 

favoráveis as mudanças trazidas por essa Portaria, que veio preparar melhor a formação 

acadêmica no Curso, retirando, assim, a imagem de que o aluno desses cursos não tem 

interesse pela pesquisa. E trouxe, ainda, estimulo aos docentes e discentes para 

desenvolverem a pesquisa Institucional no referido curso. Tal inovação deu 
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oportunidade ao docente de mostrar aos alunos a diferença existente entre a pesquisa 

para produção de trabalho profissional e para a elaboração da monografia, porque na 

primeira o aluno está fazendo a pesquisa para elaboração de uma peça processual, uma 

pesquisa jurisprudencial, sustentando razões em recursos, e na segunda é totalmente 

diferente, a pesquisa destina-se a elaboração da monografia segue um “rito”, não 

processual, mas acadêmico, realizado em várias fases. O sucesso nesse curso depende de 

um Projeto Pedagógico que estabeleçam planos, programas e projetos de pesquisa 

científica e de extensão condizente com a realidade de cada região e de um corpo 

docente gerenciado com competência, além do esforço e dedicação do acadêmico. 

Portanto, acredita-se que a trilogia – ensino/pesquisa/extensão no Direito veio realizar 

um papel de grande relevância para a valorização do estudo aprofundado e a leitura 

crítica, antes limitada apenas em interpretar códigos. E que essas prerrogativas não são 

exclusivas das Universidades podem também serem utilizadas por Centros 

Universitários e Faculdades que possuem cursos de Direito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DO DIREITO – MONOGRAFIA - PESQUISA  

CIENTÍFICA. 

 

RESUMEN 

la investigación científica es una actividad que es parte de amplio sensu de la ciencia, 

con la investigación planeada, desarrollada y escrita, después de normas de los 

metodológicas. En los cursos de la derecha esta investigación pasó para ser buscada, 

con el requisito de la elaboración y de la defensa de las monografías en el final del 

curso. Para descubrir la realidad de la investigación en el campo legal debe estar 

dirigido en otros campos, por lo tanto tiene como objetivo decidir a problemas y 

solucionar dudas, y en cualquier momento, estos problemas y dudas solucionados ya, 

podría siempre ser reconstruida otra vez y de tal manera la realidad, nunca será agotada 

en su plenitud. La investigación debe ser parte de todo el proceso educativo, desde la 

pagar-escuela diaria con el principio educativo, hasta la después-graduación para 

preguntar, donde se ve como principio científico. Es importante para el desarrollo del 

conocimiento científico, porque ella se utiliza de estudios y de la producción científica, 

principalmente, en las áreas de los seres humanos sociales de las ciencias y. Tomar a sus 
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investigadores si al compromiso cada vez el más buscar siempre, para repasar los 

metodológicos de los estándares, buscando todo el momento, una nueva manera de 

pensar apropiado a la realidad de las situaciones diversas, a cada día como desafíos. 

Portaria 1886/1994 traído como el que está de sus requisitos monografía como uno de 

los requisitos del curso de la derecha. Aunque colocaron contrario, muchas habían sido 

las manifestaciones favorables a los cambios traídos para esto llevarían, que vino 

preparar mejor la formación académica en el curso, quitando, así, la imagen de ésa la 

pupila de estos cursos no tiene interés para la investigación. E traída, alambique, 

stimulaton a los profesores y a aprender de desarrollar la investigación del institucional 

en el curso relacionado. Tal innovación dio la ocasión al profesor a la demostración a 

las pupilas que la diferencia existente incorpora la investigación para la producción del 

trabajo profesional y para la elaboración de la monografía, porque en la primera pupila 

de o ésta que hacía la investigación para la elaboración de una parte procesal, una 

investigación jurisprudencial, apoyando razonó en recursos, y en segundo que es total 

diferente, la investigación la destina elaboración de la monografía y sigue un “rite”, no 

procesal, sino académico, llevado a través en algunas fases. El éxito en este curso 

depende de un proyecto pedagógico que llano, los programas y los proyectos del 

estabeleçam de la investigación y del condizente científicos de la extensión con la 

realidad de cada región de e una facultad manejada con capacidad, más allá del esfuerzo 

y de la dedicación del académico. Por lo tanto, uno da el crédito que la trilogía, la 

educación/la investigación/la extensión en la veta derecha a llevar a través de un papel 

de la gran importancia para la valuación del estudio profundizado y la lectura crítica, 

antes de limitado solamente en interpretar cifra. E que estas prerrogativas no son 

exclusivas de las universidades; pueden también ser utilizadas para los centros y 

Facultieses de la universidad que poseen cursos de la derecha.  

PALABRAS-CLAVE: EDUCACIÓN DE LA DERECHA – MOMOGRAFIA - 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos são os questionamentos sobre teoria e prática, principalmente 

na formação dos profissionais do direito, pois a realização da teoria no ensino jurídico 

brasileiro para a promoção do diálogo com a prática não se dá facilmente, 

principalmente, em alguns casos, pelas resistências dos próprios docentes. 

O bom ensino leva à pesquisa, a qual está presente não só no mestrado 

e doutorado (pós-graduação) como também na graduação, em todas as áreas, sendo 

muito valorizada pelos métodos e técnicas adotados na pesquisa científica. Nas ciências 

jurídicas é apresentada como forma de análise de fatos de grande importância para 

complementar à investigação para construção de normas jurídicas, adquirindo, também, 

relevância na elaboração de jurisprudência. 

No caminhar da história da educação brasileira, observa-se que a 

pesquisa tornou-se princípio educacional na Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 206, inciso II. E na Nova LDB Lei 9394/96, veio reforçar a importância da 

pesquisa na graduação, em seu artigo 3º, inciso II, como um dos princípios da educação, 

acompanhando o que dispõe artigo 206, inciso II da Constituição Federal de 1988. 

Assim como em seu artigo 43, inciso III, que a finalidade da educação superior é 

incentivar a “pesquisa” e a “investigação científica”.  

A Portaria 1886/94, veio com inovações introduzir nos cursos de 

graduação em Direito a atividade de pesquisa, procurando diminuir o caráter 

essencialmente dogmático e profissionalizante do saber jurídico, fazendo com que as 

faculdades de Direito se adequassem à nova realidade, tornando-se mais criativa, 

questionadora e comprometedora com a formação do cidadão brasileiro.   

A exigência da Monografia como um dos requisitos para conclusão do 

Curso de Direito, com entrega escrita e defesa oral, trazida pela Portaria 1886/1994, 

para alguns alunos e até mesmo professores, não agradou, primeiro, porque este curso 

sempre foi considerado diferente dos demais, com história e tradições herdadas dos 

cursos de Direito da Europa. A influência foi positiva, mas, ficaram presos a arcaicos 

alicerces, acomodados. Recebeu, ainda, influência direta do Regime Militar, com a 

estrutura trazida pela Resolução nº 03/1972, em vigor por mais de vinte anos. Em 

contrapartida, muitas foram às manifestações favoráveis as mudanças trazidas por essa 
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Portaria, que veio preparar melhor a formação acadêmica no curso de Direito, retirando, 

assim, a imagem de que o aluno desses cursos não tem interesse pela pesquisa, trazendo 

estimulo ao seu corpo docente e discente para desenvolver a pesquisa Institucional no 

referido curso.  

Essa inovação deu oportunidade ao docente de mostrar aos alunos a 

diferença existente entre a pesquisa para produção de trabalho profissional e para a 

elaboração da monografia, porque na primeira o aluno está fazendo a pesquisa para 

elaboração de uma peça processual, uma pesquisa jurisprudencial, tem como tese 

principal a defesa de seu cliente. Na segunda é totalmente diferente, a pesquisa destina-

se a elaboração da monografia, a qual segue um “rito”, não processual, mas acadêmico, 

realizado em várias fases. Tendo como primeiro, a escolha do tema, a utilização de 

determinada forma de pesquisa, a elaboração do projeto, até a aprovação final da 

monografia escrita e a defesa perante uma banca, em que o orientando escolherá um 

professor orientador para acompanhá-lo durante toda essa atividade. Mas, pesquisa 

científica, não é só elaboração de trabalhos de curso, vai, além disso, é a busca de 

conhecimento, da verdade, partindo de uma inquietação, de um questionamento. 

1 A importância da pesquisa científica no Ensino do Direito.  

Para se falar da importância da pesquisa no ensino do direito no Brasil 

e contribuição para a produção do conhecimento científico deve-se, primeiramente, 

buscar alguns conceitos doutrinários. 

Segundo Demo1, pesquisa é a atividade básica da ciência, a atividade 

científica pela qual se descobre à realidade, partindo do pressuposto de que ela não se 

desvenda na superfície e não é o que se apresenta à primeira vista. Por isso, os esquemas 

explicativos apresentados por pesquisadores, nunca esgotam a realidade, porque esta é 

mais exuberante que aqueles. Macedo2 explica que a pesquisa é a investigação e o 

estudo, minudentes e sistemáticos, com fito de descobrir ou estabelecer fatos ou 

princípios relativos a um campo qualquer do conhecimento. Ela é uma atividade voltada 

para a solução de problemas através do emprego de processos científicos.  

                                                           
1 DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1987, p.22-3. 
2 MACEDO, Magda Helena Soares. Manual de metodologia da pesquisa jurídica. 2. ed. Porto Alegre: 
Sagra Luzzato, 2001, p. 38. 
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Para Rudio3 pesquisa científica é o produto de uma investigação, cujo 

objetivo é resolver problemas e solucionar dúvidas, com uso de procedimentos 

científicos. A investigação é a composição do ato de delimitar, observar e experimentar 

os fenômenos, colocando de lado sua compreensão a partir de apreensões superficiais, 

subjetivas e imediatas. Pesquisa em sentido amplo é um conjunto de atividades 

orientadas para a busca de um determinado conhecimento. A fim de merecer o 

qualificado de científica, a pesquisa deve ser feita de modo sistematizado, utilizando 

para  isto  método próprio e  técnicas  voltadas à realidade empírica, e os resultados 

obtidos devem ser apresentados de forma peculiar, sendo este o objetivo das 

monografias apresentadas pelos alunos nos Cursos de Direito das instituições 

pesquisadas. 

Define-se pesquisa segundo Henriques e Medeiros4 como atividade 

científica para se chegar à realidade, mas os esquemas explicativos não são suficientes, 

tornando a atividade da pesquisa um processo inesgotável, sendo impossível conhecer o 

definitivo. A utilização da pesquisa para o desenvolvimento do conhecimento científico 

é muito vasta, pois a ciência é um campo de conhecimento com técnicas especializadas 

de verificação, interpretação e influência da realidade.  

A ciência abrange a teoria, a análise e a política. A teoria caracteriza-se 

como conjunto de princípios de uma ciência, ou um conjunto de tentativas de explicação 

de um número limitado de fenômenos, apenas a mente humana possui teorias, portanto 

capaz de distinguir, entre inúmeros fatos, objetos, sua relevância. A análise por sua vez, 

ocupa-se da aplicação da teoria através de métodos adequados que possibilitem o estudo 

para se chegar a descoberta pretendida. A política ocupa-se da transição entre o que é 

para o como deve ser, acompanhando sempre a evolução da humanidade e a realidade 

social.  

A pesquisa científica objetiva contribui para a evolução do 

conhecimento humano em todos os seguimentos, da ciência pura, ou aplicada, da 

matemática ou da agricultura, da tecnologia ou da literatura. São pesquisas 

sistematicamente planejadas e levadas a efeito segundo critérios rigorosos de 

procedimentos das informações e receberá o nome de pesquisa científica se sua 

                                                           
3 RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis-RJ: Vozes, 2002,  p. 9. 
4 HENRIQUES, Antonio; MEDEIROS, João Bosco. Monografia no Curso de Direito. São Paulo: Atlas, 
1999, p. 26-7. 
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realização for objeto de investigação planejada, desenvolvida e redigida conforme 

normas metodológicas consagradas pela ciência.  

A pesquisa científica é uma atividade que faz parte da ciência lato 

sensu, com investigação planejada, desenvolvida e redigida, seguindo normas 

metodológicas, sem finalidade de terminalidade, porque a qualquer momento, esses 

problemas e dúvidas solucionados poderão ser reconstruídos novamente, portanto a 

realidade, nunca será esgotada na sua plenitude.  

Desenvolver a pesquisa no ensino do Direito torna-se um trabalho 

árduo, tanto na atividade de elaboração das monografias de final de curso, como em 

projetos de pesquisa com participação de alunos bolsistas de Programas de Iniciação 

Científica. Porque apesar da exigência da inclusão destas atividades no curso com a 

Portaria nº1886/1994, procurando mudar o caráter dogmático e profissionalizante, onde 

preparava bacharéis exclusivamente para ocuparem cargos públicos. Fica difícil 

convence-los  que a pesquisa vem também, contribuir para o desenvolvimento de seus 

estudos, utilizado-a para descobrir a realidade do campo jurídico, com  objetivo de 

resolver problemas e solucionar dúvidas através do senso crítico. 

A pesquisa como princípio científico e educativo, significa, de partida, 

duvidar, querer saber, buscar avançar no conhecimento, sem cair na armadilha de 

oferecer resultados que já não permitam mais ser questionados. Se toda pesquisa for 

coerentemente lógica e aberta, volta-se primeiro para seu processo de renovação, antes 

mesmo de pretender inovar em outras esferas. Portanto, não vale apenas derrubar, é 

necessário sempre reconstruir, ou seja, fazer a ruptura como passada, com o 

conhecimento anterior, com tradições envelhecidas. Mas, a derrubada é ponto de partida, 

jamais de chagada. Por isso, o grande desafio é a (re)construção do conhecimento. Ao 

falar em construção do conhecimento, refere-se na verdade ao esforço constante de 

inovar, historicamente condicionado5.   

Ela deve fazer parte de todo o processo educativo, desde a pré-escola – 

onde aparece como princípio educativo pelo questionamento, construindo alternativas 

em todos os momentos  até a pós-graduação, onde ela é vista como princípio científico, 

este inserido na Constituição Federal de 1988, trazendo a trilogia 

ensino/pesquisa/extensão. O ensino e a extensão com vantagens de redirecionar o 

                                                           
5 DEMO, Pedro. ABC: iniciação à competência do professor básico. Campinas-SP: Papirus, 1995, p. 53-4. 



 8

ensino superior para o comando da modernidade.  A pesquisa como diálogo crítico e 

criativo com a “realidade” pela busca da verdade, ela é em tese, a atividade do aprender 

a aprender. 

 

PESQUISA (TRILOGIA) 
* A pesquisa absorve:  ensino 
+  extensão  
* atividade do “aprender  a 
aprender” → qualidade formal 

 

PESQUISA ENSINO EXTENSÃO 
  * como diálogo crítico e 

criativo com a realidade * buscar o pesquisador  * pesquisar para ensinar 
* processo educativo: princípio 
educativo (pré-escola), 

* teoria e prática: dialogando 
com a realidade 

* pesquisa funda o ensino, 
evita repasse copiado.

 
A PESQUISA NO ENSINO DO DIREITO 

 Revisão dos conceitos da realidade 
 Promove uma reflexão sobre a prática jurídica 
 Aproxima o aluno dos problemas vivenciados na realidade jurídica 
 Possibilita a relação entre teoria e prática 
 Desenvolve estudos avançados e criação científica. 

 

 

 

Análise importante sobre a trilogia (ensino/pesquisa/extensão) feita 

por Demo6, à pesquisa funda o ensino e evita que ele seja apenas um simples repasse 

copiado. Quem assume o papel de ensinar tanto na Escola como na Universidade, têm 

que pesquisar para poder ensinar a produzir, não a copiar. Porque se não pesquisa, nada 

tem a ensinar, pois apenas ensina a copiar. Em terceiro lugar, a pesquisa mostra à 

direção certa da aprendizagem, que deve ser elevada a “aprender a aprender” porque o 

objetivo da Escola e da Universidade não é buscar o aprendiz, mas o pesquisador, ou o 

mestre capaz de projeto próprio. Em quarto lugar, pesquisa acolhe, na mesma dignidade, 

teoria e prática, desde que se trate de dialogar com a realidade. Dependendo de cada 

processo pode um ou outro ter mais destaque. Mas, como processo completo existe 

sempre a necessidade de confrontar-se a teoria com a prática, em toda prática precisa 

retornar à teoria.  

A pesquisa é importante para o desenvolvimento do conhecimento 

científico, porque ela utiliza-se de estudos e da produção científica, em todas as áreas do 

                                                           
6 DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. 13. ed. Petrópolis-RJ:Vozes, 2004, p. 127-139. 
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saber, mas, especialmente, nas áreas das ciências humanas e sociais. Faz com que seus 

pesquisadores se empenhem cada vez mais e procurem sempre, rever seus padrões 

metodológicos, na busca a todo o momento, novo modo de pensar adequando-o à 

realidade nas diversas situações que lhes são postas a cada dia como desafios. 

Mezzaroba7 diz que as pesquisas acadêmicas assumem tipologia 

tripartite composta por monografia (de final de Curso de Graduação/TCC, de Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu/Especialização, de Qualify para Doutorado, que vise 

concursos para a própria carreira acadêmica e outros), dissertação (de Mestrado) e tese 

(de Doutorado) ou também para concursos na área acadêmica. Monografias e 

dissertações, apesar de serem formalmente denominadas pesquisas acadêmicas, 

freqüentemente não podem ser consideradas pesquisas científicas no sentido nobre e 

superlativo da expressão, mas por se tratar de trabalhos didático-científicos devem 

observar as mesmas regras na realização.  

No aprender a aprender existe o encontro propício da qualidade formal 

e política, tornando a vida acadêmica, simultaneamente, educativa e científica. A 

Universidade tem de específico, neste contexto, educar pela ciência. Ciência essa que 

não seja somente de domínio técnico, mas que procure unir teoria e prática, associando a 

qualidade formal à política para construir processos emancipatórios. 

 Para melhor entender as linhas básicas da pesquisa busca-se, mais uma vez os 

ensinamentos de Demo8 : 

Pesquisa teórica é aquela que monta e desvenda quadros 

teóricos da referência. Não existe pesquisa puramente teórica, 

porque já seria mera especulação, mera especulação é a 

reflexão aérea subjetiva, à revelia da realidade, algo que um 

colega cientista não poderia refazer ou controlar. 

Pesquisa metodológica não se refere diretamente à realidade, 

mas aos instrumentos de captação e manifestação dela. Para 

muitos será estranho imaginar uma pesquisa metodológica, 

porque não é usual colocar as coisas assim […] dedicar-se à 

                                                           
7MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no direito. 
São Paulo: Saraiva, 2004, P.119-121. 
8 DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1987, p. 23-6. 
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discussão sobre caminhos seguidos pelos autores para construir 

suas teorias, contrastando com outros caminhos. No final 

buscando a opção própria metodológica que fundamentaria 

nossa proposta de ciência. Porque dizemos que nosso modo de 

construir ciência é cientifico? Porque rejeitamos outros? Como 

pesquisar? Que métodos existem? 

Pesquisa empírica é aquela voltada para a face experimental e 

observável dos fenômenos. É a que manipula fatos concretos. 

Pesquisa prática é a que se faz através de teste prático de 

possíveis idéias ou posições teóricas […] e seja qual for a 

dimensão visualizada, a prática também é uma forma de 

descobrir a realidade. (grifos nosso). 

Somente com o desenvolvimento da pesquisa no ensino jurídico, 

levando o aluno, saber fazer, aprender a aprender e aprender a pensar, se trabalhados, 

simultaneamente, o ensino – com participação ativa do professor, a pesquisa – buscando 

trazer o ensinamento jurídico através da análise e interpretação das leis, controvérsias 

jurisprudenciais e doutrinárias, e a extensão – trazendo todo o aprendizado adquirido 

pela pesquisa e o ensino e trabalhando o caso concreto, na busca da verdade levando em 

consideração a sociedade em que vive e principalmente, não deixando de fora a visão 

globalizada de mundo. 

 

2 Estudo Comparado: projetos de pesquisa e monografia de final de curso e 

desenvolvimento da pesquisa científica no  Ensino do Direito. 

A pesquisa na graduação, principalmente no Curso de Direito, vem 

fazer com que seu aluno desenvolva um pensamento crítico, procurando repensar o 

mundo e ter certeza que toda pesquisa, assim como toda produção de conhecimento 

científico, deve vir alicerçada em concepções de conhecimento, com base em uma 

teoria, ou vem fazer articulação entre concepções teóricas e até mesmo desenvolver 

contraposições à determinada corrente ou posicionamento de algum autor. Esse tipo de 

atividade desenvolvida com a pesquisa jurídica veio incentivar e levar, naturalmente, o 

aluno da graduação em Direito para um programa de pós-graduação, procurando 

desenvolver estudos avançados e criação científica na área jurídica. 
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As mudanças nas Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação em 

Direito, principalmente pós-Portaria Ministerial 1886/94, vieram mostrar a necessidade 

e a preocupação da implantação da pesquisa, mais abrangente com a exigência da 

produção de uma Monografia, no final do Curso, orientada por docentes experientes, 

com competência e tendo como objetivo principal estimular o acadêmico de Direito à 

investigação, fazendo com que se descubra como pesquisador através de 

questionamentos e da produção de conhecimento.  

Vivenciar a experiência interdisciplinar transformar-se em um futuro 

operador jurídico, sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem, justificando, desta 

forma, o papel não só da universidade, mas de todas as Instituições de Ensino Superior 

frente a sua comunidade acadêmica. No ensino do Direito as mudanças devem caminhar 

sempre acompanhadas dos verbos construir, criar, descobrir, indagar, construindo, desta 

forma, um saber que se realize através das necessidades práticas e situações 

encontradas, sem fugir do que se busca. Portanto, o saber fazer deve utilizar a 

metodologia, trabalhar a reflexão, o exercício do debate, a argumentação e o trabalho de 

equipe. Levar assim, o aluno ao despertar da pesquisa, momento este em que o 

professor exercerá o papel de formador-orientador, buscando o exercício da cidadania e 

a relação crítica com o saber. 

O curso de direito exige o exercício de várias habilidades próximas, 

aptidões semelhantes e/ou complementares por isso não se pode pensar que um curso 

metodologicamente organizado para desenvolver conceitos, produzir práticas e teorias 

possa instrumentalizar seus estudantes para o exercício teórico e prático, que envolva 

técnicas, cidadania, ética e justiça. O exercício do direito exige que seus profissionais 

tenham predisposição de se conhecer, persigam uma noção de suas qualificações e 

limites, consigam diagnosticar suas lacunas de formação e tenham instrumentos para 

mapear sua biografia, percebendo seus condicionamentos, indicando seus valores, suas 

condutas e os papéis que exercerão no mundo social, político, econômico e profissional. 

A habilidade de ser é dinâmica é de autoconhecimento e representa a base a partir da 

qual outras serão construídas9.  

                                                           
9 AGUIAR, Roberto A. R. de. Ensino jurídico e contemporaneidade. Rio de Janeiro: DO&A, 2004, p.33 
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Eunice Durham, Conselheira do Conselho Nacional de Educação10, 

vendo a importância do curso de direito, destaca em Parecer, condições pontuais como 

condições para o reconhecimento dos Cursos de Direito: 

O que se pode e se deve colocar como condição para o 
reconhecimento do curso de direito é o desenvolvimento de 
práticas investigativas, associadas ou não a extensão, que 
façam parte integrante da formação dos alunos de 
graduação. Práticas investigativas como pesquisa 
bibliográfica, estudos de caso, pequenos trabalhos de campo 
sob a orientação de docentes, o trabalho em escritórios de 
advocacia associados ao curso de Direito, trabalhos individuais 
ou coletivos de experiências nos laboratórios constituem 
procedimentos pedagógicos essenciais para o ensino de 
qualidade e para a formação de futuros profissionais e devem 
ser estimulados, tanto nas universidades quanto em outras 
instituições de ensino. (grifos nosso). 

Os cursos de Direito a partir das condições e exigências para seu 

reconhecimento, passaram a trabalhar com atividades de pesquisa concentrando-se, 

fundamentalmente, na elaboração da monografia de final de curso, sob a orientação de 

um professor orientador. Em alguns, além da Monografia procuraram trabalhar com 

projetos de pesquisas envolvendo bolsistas dentro de um programa de iniciação 

científica. Destaca-se, aqui como exemplo de trabalho pioneiro desenvolvido pela busca 

da excelência e da inovação em pesquisa jurídica, pelo Departamento de Direito da 

PUC-Rio11, em 1983, foi precursor implantando a pesquisa na graduação, criando o 

PET – Programa Especial de Treinamento, patrocinado pelo CAPES, com a finalidade 

de propiciar condições favoráveis para o desempenho de atividades acadêmicas dentre 

os alunos que tenham interesse, potencial e habilidades para estudos aprofundados, 

tendo em vista, entre outros objetivos, a sua preparação para a pós-graduação stricto 

sensu. 

Destaca-se a vivência12 que se teve na Faculdade de Direito da 

Universidade Católica de Petrópolis, auxiliando a equipe de trabalho na implantação do 

Núcleo de Pesquisa e Publicações Jurídicas – NPPJ, seguindo uma das exigências da 

Portaria 1886/1994. E todos os alunos que ingressaram na faculdade em 1997 migraram 

para o novo currículo, apesar de aumentar o ônus pelas novas exigências, todos 

                                                           
10  BRASIL - MEC/CNE, 1999, p.3 – site: www.mec.gov.br  - acesso em 7.10.2006. 
11 PESQUISA JURÍDICA, site:  http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/pesquisa/pesq.html - 
acesso em 10.10.2006. 
12 No período de 1999 a 2002  professora na Faculdade de Direito da UCP. 
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compreenderam que tais mudanças seriam benéficas trazendo nossas disciplinas, 

abrindo, assim o leque do aprendizado no referido curso.  

A faculdade já tinha há mais de trinta anos um Centro de Pesquisas e 

Prática Forense, mesmo assim procurou seguir as exigências, para dar continuidade as 

atividades de estágio profissional e assistência jurídica aos carentes. Mas, preocupou-se 

principalmente com a criação de um Núcleo próprio para a Pesquisa e Publicações 

Jurídicas – NPPJ, o qual passou a coordenar as atividades de Projetos de Pesquisa - 

Pesquisa Institucional, de Monografia de Final de Curso, tanto da graduação quanto da 

pós-graduação lato sensu e a Revista da Faculdade de Direito, além do intercâmbio 

acadêmico com professores e instituições nacionais e estrangeiras.  

A pesquisa Institucional foi iniciada com objetivo de identificar 

diversos problemas envolvendo questões da propriedade territorial na cidade de 

Petrópolis, procurando contribuir com o aprimoramento de questões jurídicas que 

afetam a sociedade brasileira, com participação de alunos bolsistas PIBIC/UCP de 

iniciação científica. Passou a ter preocupação constante com o aprendizado do discente, 

com uma visão, e também com o trabalho de final de curso, obrigatório e preparando o 

aluno desde o primeiro período para a realização da monografia. Para chegar à defesa o 

aluno tem que cursar as disciplinas Redação e Linguagem Jurídica – primeiro período; 

Metodologia de Pesquisa – segundo período; Pesquisa Jurídica – terceiro período; 

Projeto de Pesquisa – sétimo período; Orientação da Pesquisa para Monografia – 

acompanhamento de orientador – oitavo período; Redação da Monografia, 

acompanhado por orientador com encontros semanais, passando por pré-banca, 

habilitando-se para defesa – nono período; Defesa da Monografia – décimo período. 

Em Manaus, diante de outra realidade, após várias sondagens sobre as 

exigências trazidas pela Portaria 1886/1994, procurou-se, estudo de caso, realizado para 

elaboração de dissertação de mestrado13, saber se as Faculdades de Direito desta cidade 

estavam cumprindo tais exigências.Após levantamento das Instituições de Ensino 

Superior que possuem Curso de Direito em funcionamento com aprovação do Ministério 

da Educação – MEC encontrou-se as seguintes: 1) Universidade Federal do Amazonas – 

criado em 15 de março de 1910; 2) Centro Universitário Nilton Lins – FINL - criado em 

03 de fevereiro de 1994; 3) Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas – 

                                                           
13 Curso de Mestrado concluído pela UFSC, análise dos Cursos de Direito da UFAM, UNINORTE e 
do CIESA (anos de 2002/04). 
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CIESA – criado em 05 de junho de 1995; 4) Universidade Paulista – UNIP – criado em 

09 de fevereiro de 2000; 5) Centro Universitário do Norte – UNINORTE – criado em 17 

de março de 2000; 6) Universidade do Estado do Amazonas – UEA – criado em 01 de 

agosto de 2001; 7) Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA – 

criado em 23 de setembro de 2002; 8) Faculdade Martha Falcão – FMF – criado em 15 

de julho de 2002; 9) Escola Superior Batista do Amazonas – ESBAM – criado em 17 de 

julho de 2003; todos com documentos comprobatórios; 10) FAMETRO com autorização 

recente, em 2006. 

Limitando a pesquisa ao trabalho de Conclusão de Curso somente com 

os Cursos de Direito da UFAM e UNINORTE, e do CIESA. Do primeiro, por ter 

coletado dados apenas dos formandos de 2004 e também por causa da greve na 

Universidade Federal do Amazonas; do segundo, as primeiras turmas concluíram o 

curso no final do ano de 2004. E o Curso de Direito do CIESA, a análise tornou-se mais 

completa, pela facilidade de acesso aos dados. Este foi o primeiro que procurou fazer 

adaptações às novas diretrizes curriculares trazendo a exigência da Monografia foi o 

Curso da Sociedade Amazonense de Educação e Cultura, mantenedora do Centro 

Universitário de Educação Superior do Amazonas – CIESA. 

Dentre os cursos que oferece à comunidade amazonense o Curso de 

Direito do CIESA, foi autorizado por Decreto Federal de 9 de maio de 1995, com base 

no Parecer CFE nº 846, de 15 de setembro de 1994 e implantado em 1995, com 

estrutura curricular nos termos da Resolução  CFE nº 003/1972. No período entre a 

visita da Comissão Verificadora do MEC, em setembro de 1994 e a publicação do Ato 

autorizatório, de maio de 1995, foi publicada a Portaria 1886/1994, que veio fixar as 

novas Diretrizes Curriculares e o Conteúdo Mínimo do Curso Jurídico.   

Procurou seguir as determinações do que dispunha a Portaria 

1886/1994, em seu artigo 16 – “as diretrizes curriculares desta Portaria são obrigatórias 

aos novos alunos matriculados a partir de 1996 nos cursos jurídicos, que no exercício de 

sua autonomia, poderão aplicá-las imediatamente”. O CIESA procurou adequar o 

currículo pleno do Curso de Direito de acordo com as exigências da Portaria a partir de 

então em vigor.  

Com aprovação do Conselho Departamental, da Resolução 08/1995, 

com publicação no Diário Oficial da União, em 5 de janeiro de 1996, implantando a 

partir do ano letivo de 1996, nos moldes da Portaria MEC 1670-A, de 30 de novembro 
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de 1994. Adotando regime acadêmico seriado anual com a grade curricular em extinção, 

com sua última turma formando em 2005 – apresentada em anexo. 

Quatro dias após a publicação da Resolução nº 08/1995 pelo CIESA, o 

Ministério da Educação deu nova redação ao artigo 16 da Portaria 1886/94, transferindo 

a obrigatoriedade de “a partir de 1996” para “a partir de 1997”, pela Portaria 03/1996 de 

9 de janeiro do ano de 1996.  A Instituição iniciou o seu ano letivo de 1996, nos moldes 

do que dispunha a Portaria 1886/1994, não recebeu nenhum questionamento por parte 

de seus discentes quanto às novas diretrizes que passou a adotar a partir de então.  

Somente em 1999, com o propósito de não cumprimento da 

apresentação da monografia como exigência obrigatória. Os alunos do referido curso, 

através de abaixo-assinado, dirigiram-se ao Ministro da Educação solicitando 

esclarecimentos e pleiteando dispensa da apresentação da monografia. A SESu/MEC, 

em resposta, manifestou o seguinte entendimento:  

Em que pese o inquestionável aprimoramento que resulta para o 

ensino jurídico a partir da instituição da monografia de conclusão 

de curso e que a elaboração de trabalho desse porte qualifica o 

acadêmico, atendendo as exigências atuais de formação 

profissional, principalmente, na área jurídica que está 

intimamente ligada a esta modalidade de produção científica, a 

obrigatoriedade da monografia prevista na Portaria 1886/94 deve 

ser apenas para os alunos que ingressaram a partir de 1997.  

Diante desse impasse o CIESA fez uma consulta ao Conselho Nacional 

de Educação14, e em resposta a consulta realizada a Secretaria de Educação Superior – 

SUSu, encaminhou15 cópia do Parecer nº 314/2000 – CES/CNE, homologado pelo 

Ministro de Estado da Educação, em 24 de maio de 200016. Analisando o Mérito, o 

Relator Conselheiro Yugo Okida, dá parecer favorável ao CIESA, dizendo a seguinte 

apreciação: 

A leitura do artigo 16, em suas duas versões, embora estabeleça 

a obrigatoriedade do cumprimento das novas diretrizes, na 

                                                           
14 Ofício nº 013/1999 – GAB/DG-CIESA, de 9 de agosto de 1999 – encaminhando ao Presidente do 
Conselho Nacional de Educação. 
15 Ofício SESu/COSUO nº 5.710/2000, de 5 de junho de 2000. 
16 Publicado no DOU em 26 de maio de 2000, na p. 21, seção 1E. 
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primeira versão, para os alunos matriculados a partir de 1996, 

na segunda, para os alunos matriculados a partir de 1997, 

assegurava a aplicação imediata das mencionadas diretrizes.  

Outro aspecto que chama a atenção sobre o fato de que não houve 

questionamento, por parte dos alunos sobre os conteúdos que integram a grade 

curricular implantada pela Instituição, mas, tão somente, com relação à exigência da 

monografia como requisito para a conclusão do curso. Destaca ainda o Parecerista, que 

vale também lembrar que a súmula 03, do antigo CFE, firmada com base nos Pareceres 

CFE 914/1979 e 790/1990, 17, dispõem sobre o assunto que não há direito adquirido a 

currículos, tanto por parte do aluno quanto da escola. Uma legislação nova, 

eminentemente de ordem pública, alcança as situações em curso e a elas de imediato, se 

aplica. E não deixando  de  lado  o  enfoque pedagógico, que recomenda não se submeta 

o processo educativo, que é por natureza contínua e cumulativa, a transições, buscas ou 

modificações traumáticas. Assim, a implantação de novos currículos, mínimos ou 

plenos, deve adotar processo gradual que facilite os ajustamentos adequados. 

Na presente situação, entendeu o relator que o CIESA ao optar pela 

aplicação das diretrizes curriculares, a partir de 1996, a Instituição usou de sua 

autonomia e, também, cumpriu o que estabelecia a Portaria MEC 1.670-A/1994, ou 

seja, promoveu alterações curriculares, que foram aprovadas pelo colegiado acadêmico 

da referida IES e publicou, em tempo hábil, no Diário Oficial da União, para vigorar no 

ano subseqüente, razão porque não podia mais seus alunos ser dispensados da 

elaboração e defesa da monografia. Este caso em especial, deve ser considerado atípico 

no Estado do Amazonas, principalmente, pela revolta de seus alunos, porque a 

Instituição a que pertenciam só estava procurando seguir nada mais do que as 

determinações do Ministério da Educação. 

Na busca de formar profissionais conscientes de seus deveres e 

direitos, de conhecimentos práticos, amplos e sólidos, com visão crítica da realidade, 

profissionais éticos, preparados para o processo de integração e desenvolvimento sócio-

político-econômico da Região Amazônica e principalmente, conscientes da defesa e dos 

direitos e interesses que lhes são confiados em qualquer área jurídica que for atuar. 

Pelos fatos em constantes mudanças procurou-se reformular um novo Currículo, 

implantado a partir de 2002, com reconhecimento pela Portaria 2334 de 25 de outubro 
                                                           
17 Publicada no DOU de 12 de outubro de 1991, seção 1, p. 22.976. 
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de 2001 e publicado no Diário Oficial da União de nº 202 de 29 de outubro de 2001, a 

nova grade curricular – apresentada como anexo a este trabalho. 

Portanto, desde o início da exigência das novas diretrizes curriculares 

trazidas pela Portaria 1886/1994, o Curso de Direito do CIESA tem adotado a 

elaboração e defesa da Monografia como componente curricular obrigatório para que o 

aluno conclua do o curso. Apesar das indecisões e de diversas alterações, até mesmo 

chegando a ser considerada, optativa a monografia pelo Parecer CNE/CES n° 146/2002, 

essa IES alterou suas exigências e procurou fazê-las sem prejudicar seu perfil, da 

mesma forma que procura cumprir com as novas exigências trazidas pela Resolução 

CNE/CES 09/2004. 

Dos cursos de Direito existentes em Manaus-AM, além da exigência da 

monografia poucos são os cursos que desenvolvem atividades de pesquisa, dentre os 

existentes como é o caso do Curso de Direito da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Projetos esses que depois de 

adotados tornam-se indispensáveis, principalmente, como forma de socialização do 

graduando do Curso de Direito. Busca-se, portanto, a extensão para procurar contribuir 

com o aprimoramento das questões jurídicas que afetam a sociedade, trabalhando 

através da pesquisa de campo, mas não deixando de lado a pesquisa teórica, é neste 

momento que se trabalha ensino/pesquisa/extensão. 

No CIESA, foi dado o primeiro passo para que se trabalhe a pesquisa, 

não se limitando apenas a Monografia, esta ainda na fase de Projeto, os alunos durante a 

Semana de Iniciação Científica fazem Defesa, com apresentação pública, através de 

exposições de painéis, são avaliadas suas apresentações por professores de áreas afins 

ao tema escolhido, no auditório da Instituição e qualquer aluno do Curso de Direito ou 

de outro curso pode assistir a apresentação. Outro passo importante, neste ano de 2006 

foi à participação de alunos no I Simpósio da SBPC – Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência, onde o único aluno do Curso de Direito encaminhado a participar  

foi classificado em terceiro lugar em todo o Brasil. E, aproveitando a oportunidade de 

ter Manaus como sede do XV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI – Conselho 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, alguns alunos da graduação 

participaram apresentando trabalhos em diversos Grupos de Trabalho. 

A pesquisa na área jurídica pode ser classificada na sua grande maioria 

como pesquisa metodológica, porque os trabalhos tendem mais a fazer um estudo 
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voltado para as teorias e posicionamentos doutrinários defendidos por determinada 

corrente. A monografia científica, diz respeito ao método utilizado, considerado perfeito 

e não se discute aqui a origem da palavra científica, o trabalho deve ser de cunho 

científico e útil à comunidade científica à qual se dirige e a toda a comunidade, 

mostrando motivos plausíveis trazendo dúvida a um trabalho anterior. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se falou anteriormente, pela não aceitação de alguns discentes, 

docentes e mantenedores e interessados de várias IES de todos os Cursos de Direito, 

com influência junto àqueles que decidiam a nível Ministerial, pode-se dizer que se 

travou uma “batalha” para que fosse realmente cumprido o que dispunha a Portaria 

Ministerial 1886/1994. Após alterações e revogações, vigora nos dias de hoje a 

Resolução 9/2004, a qual veio trazer finalmente a obrigatoriedade da elaboração de 

Trabalho de Curso, deixando a critério de cada IES trabalhar suas Diretrizes 

Curriculares. 

A necessidade da obrigatoriedade da monografia no final do Curso de 

Direito, está claramente delineada na sua formação acadêmica como de outros cursos, que 

há muito já incluíram essa obrigatoriedade. E seu sucesso neste curso depende de um bom 

projeto pedagógico e de um corpo docente gerenciado com competência, além do esforço 

e dedicação do acadêmico. A monografia veio beneficiar significativamente a área 

jurídica, portanto, a retirada da exigência de seu cumprimento não tem justificativa 

plausível. A plenitude da experiência acadêmica só se realiza quando o estudante é 

instigado à pesquisa, e esse papel, não é só da monografia, mas, também da iniciação 

científica.  Portanto, acredita-se que a pesquisa no Curso de Direito veio realizar um papel 

de grande relevância para a valorização do estudo aprofundado e a leitura crítica do 

Direito, antes limitada apenas em interpretar códigos. 

O pesquisador deve ir além da compilação de textos e não se limitar a 

resumos e opiniões pessoais deve-se ir, além disso, buscar análise de dados trazendo 

contribuição para o desenvolvimento do tema estudado. Portanto, a monografia no curso 

de Direito veio dar a seu aluno a possibilidade de enriquecimento através da pesquisa 

voltada para um único assunto e a possibilidade de aferir sua capacidade, seu critério de 

escolha sobre o tema e sua expressão escrita.  Por isso, ressalta-se mais uma vez a 
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permanência dessa prática no curso poderá servir de incentivo a seus alunos, tornando-

se mais uma opção para aqueles que acabam se identificando com a carreira de 

pesquisador na área jurídica.  

Nos Cursos de Direito de um modo geral falta ao discente maior 

conscientização e o despertar pela pesquisa. Olhando a monografia ou trabalho de curso, 

além de um requisito obrigatório para a conclusão de seu curso, como uma maneira de 

aumentar seu conhecimento vendo a importância que tem a pesquisa jurídica para sua 

vida profissional. Valorizando as mudanças curriculares com essa nova visão, deixando 

de lado o modelo Tradicional, defasado e arcaico, antes adotado, preso às amaras do 

passado com resquícios da Ditadura. 

A monográfica passou a ser mais um desafio na vida do acadêmico de 

direito, porque em outros cursos já havia esta exigência. E também, uma oportunidade 

de escolher um tema e fazer um estudo mais aprofundado sobre ele. Muitas vezes 

despertando um potencial, antes não conhecido e que se encontrava adormecido. Para 

alguns alunos de determinados Cursos de Direito torna-se difícil e muitas vezes 

impossível a elaboração desta atividade, porque não conseguem acompanhar passo a 

passo. E a grande maioria é porque não foram esclarecidos da importância da  pesquisa 

não só para sua vida acadêmica, mas também para a profissional.  

Pelo contrário, devem-se oferecer meios de cumprimento de tal 

exigência, agora pela Resolução 09/2004, que trouxe novas regras e oportunidades na 

elaboração de trabalhos exigidos nos Cursos de Direito onde os alunos podem adotar, a 

partir de então, mais de um cumprimento de trabalho para essa atividade, não apenas a 

monografia, mas confirmar a importância da pesquisa na graduação e por isso tem que 

ser levada a sério por todas as IES em atividades no território nacional. E pode-se 

observar que o Trabalho de Curso, denominação recebida por essa Resolução, é um 

trabalho interdisciplinar que faz um elo entre a teoria e a prática entre os eixos de 

formação fundamental, profissionalizante e de formação prática desde que esteja 

estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso. E para que os alunos possam ter êxito na 

elaboração de seus trabalhos de curso, primeiramente a IES deve adequar sua 

organização curricular as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Direito 

trabalhando o perfil e habilidades a serem desenvolvidas em cada curso. 

O quadro, hoje que se observa no Estado do Amazonas, com a 

proliferação de cursos na área jurídica, acredita-se que dentro de quatro anos devem 
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estar saindo, em média, mil bacharéis de direito dos dez cursos existentes até hoje 

autorizados pelo MEC. Portanto, com maior número de Cursos de Direito na cidade de 

Manaus cada um deles terá que trabalhar seu diferencial, e transformar essa 

obrigatoriedade do trabalho de curso em trabalho prazeroso, com professores 

orientadores conscientes da importância da pesquisa como atividade obrigatória no 

curso e que estejam preparados para cobrar o cumprimento desta atividade de seus 

alunos.  

Tudo isso se resume na falta de hábito, de se fazer pesquisa no Curso 

de Direito e porque a grande maioria da sociedade leiga quando ouve falar em pesquisa 

pensa em todas as áreas para ser trabalhada, menos a área jurídica. E até porque não faz 

parte da tradição desse curso, visto como curso que prepara bacharéis para exercerem a 

profissão de advogado, juiz, promotor, procurador, defensor público e nunca visto como 

curso que prepara também pesquisador. Até mesmo porque grande maioria dos 

mantenedores desses cursos não tem interesse de incentivar a pesquisa.  

E com essa falta de interesse e de controle mais de perto de seus alunos 

para o cumprimento da elaboração da monografia, eles buscam a internet para coletar 

material referente ao assunto de sua monografia, muitos acabam utilizando-se das 

pesquisas e colando, inteiro teor, os trabalhos pesquisados, sem fazer citações de seus 

autores e “sítios” encontrados. Mas, o cumprimento desse trabalho, deve ser visto como 

um diferencial ao ensino jurídico, principalmente, quando desenvolvidos trabalhos com 

assuntos da realidade local, mas sem esquecer de trazer sempre uma visão de mundo e 

do mundo globalizado. 

Deixa-se como sugestão aos cursos que foram aqui estudados, que os 

mesmos possam procurar investir realmente na pesquisa fazer parceira e mostrar a 

comunidade acadêmica e a sociedade em geral, que a pesquisa na área da ciência do 

direito é tão importante como em qualquer outra área da ciência. Mas para tanto, deve-

se primeiramente, conscientizar e convencer seus docentes e discentes dessa 

importância e que o trabalho de curso, seja pelo cumprimento da monografia ou outro 

tipo de trabalho deve ser feito não somente porque tem que ser feito, mas que ele seja 

prazeroso para aquele que esta realizando.  

 Investimentos em programas de pesquisa com bolsas aos alunos com 

incentivos da própria IES ou de parceiras para a consolidação de núcleos de pesquisa 

em diversas áreas do saber jurídico, incentivar e desenvolver a pesquisa jurídica e 
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produção intelectual aos docentes, assim como, política de formação continuada e 

espaços para publicação das produções realizadas por seus docentes e discentes na 

busca da excelência e da inovação em pesquisa jurídica, destinando um percentual da 

remuneração a seus docentes para atuarem na pesquisa é a sugestão a todas as IES 

localizadas em Manaus-AM. 

. 
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