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Os Cadernos FGV Direito Rio têm como objetivo estimular o debate so-
bre o ensino jurídico. As edições anteriores trataram de temas como a crise no 
ensino jurídico nacional, método de caso e educação jurídica, as razões para se 
estudar direito, dentre outros assuntos, relacionados às experiências docentes, 
discentes e de pesquisa sobre o ensino jurídico.

A presente edição relata experiências realizadas no âmbito da Escola de 
Direito, ao longo dos últimos anos, envolvendo pesquisa, extensão e ensino, 
sempre sob a perspectiva da inovação didática.

No primeiro artigo, Joaquim Falcão e Ligia Fabris, trazem o relato da ex-
periência de professores e alunos no projeto de regularização fundiária, pro-
movido no morro do Cantagalo junto ao Núcleo de Prática Jurídica da FGV 
Direito Rio.

No artigo seguinte, Th iago Bottino relata as ações do mesmo Núcleo, 
comparando a proposta inovadora da Escola e a forma como a prática jurídica 
é tradicionalmente realizada nas faculdades de direito. Ao fi nal, descreve a atua-
ção da Clínica com a ONG Arco-Íris no caso da discussão sobre a constitucio-
nalidade da união homoafetiva tratada pelo Supremo Tribunal Federal.

Antônio José Maristrello Porto e Rafaela Nogueira apresentam resultado 
de pesquisa sobre as políticas industriais que visam promover o crescimento 
econômico. O artigo trata do aporte de capital feito pelo BNDS a frigorífi cos 
brasileiros sem os mecanismos formais e objetivos de controle e accountability 
quanto às justifi cativas e limites da estratégia de apoio estatal à consolidação 
de empresas.

Gabriel Lacerda descreve a experiência do curso que faz uso do cinema, 
cuja fi nalidade precípua é abrir o caminho para outras técnicas e para outras 
artes, sendo útil para que os estudantes trabalhem a percepção do direito como 
algo presente, intenso e multifacetado.

Sérgio Branco, a partir da experiência adquirida ao lecionar o curso de 
Português Jurídico, analisa como textos não jurídicos podem ser úteis na com-
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4 CADERNOS DE DIREITO 2011

preensão de conceitos legais, e como a tecnologia pode ser usada para incitar o 
debate em classe.

Fabiana Luci de Oliveira realiza um relato sobre a experiência recente vi-
venciada ao lecionar Metodologia de Pesquisa Empírica e Estatística Elementar 
aos alunos do primeiro semestre do curso de Direito da Fundação Getúlio Var-
gas no Rio de Janeiro.

Pedro Abramovay explica a importância, do ponto de vista teórico, do 
envolvimento da academia com o estudo do processo legislativo e apresenta 
de forma concreta sua experiência como professor ao construir um curso sobre 
prática legislativa.

Carlos Aff onso Pereira de Souza, Marília Maciel e Pedro Augusto Francisco 
narram as os desafi os de se criar um projeto de lei a partir de um fórum aberto 
na Internet: o Marco Civil da Internet. A rede mundial de computadores dis-
põe de alta capacidade de mobilização e colaboração entre os usuários, sendo 
fundamental que as tentativas de se propor uma regulação para esse cenário 
partam da própria internet.

Com mais esse volume, a Edição do ano de 2011 dos Cadernos Direito 
Rio apresenta seu Laboratório de Experiências Didáticas.

Th iago Bottino
Coordenador de Graduação da FGV DIREITO RIO
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Cantagalo: Um laboratório de direitos1

LIGIA FABRIS E JOAQUIM FALCÃO

Parte I: A responsabilidade de uma Escola de Direito

O direito substantivo contra o direito processual
Deve uma Escola de Direito, de Economia ou de Arquitetura e Urbanismo, 
por exemplo, se engajar em projetos como o do Instituto Atlântico sobre a 
regularização fundiária no Cantagalo? Por quê? Em nome de quê? Como? Qual 
a importância desta experiência para a formação de jovens futuros advogados, 
juízes, economistas, defensores públicos ou arquitetos, urbanistas, designers?

Ao fazer esta pergunta inicial, lembro de Acácio Gil Borsoi,2 um líder da 
arquitetura no Brasil, quando, ainda jovem, na década de 1960, usava de seu 
talento e profi ssionalismo para, pioneiramente, projetar casas populares que 
substituiriam mocambos, na área de Cajueiro Seco, em Pernambuco. Com cer-
teza este desafi o de juventude colaborou para sua formação e seu sucesso pro-
fi ssional. Mais tarde Janette Costa, arquiteta, sua mulher, introduziu mais além 
da arte popular, o próprio artesanato brasileiro nos salões das casas, museus e 
hotéis do Brasil. Aqui homenageamos os dois.

Por que a grande maioria dos mais de 1.000, isto mesmo, cerca de 1.200 cur-
sos de direito, não inclui em seus currículos uma formação profi ssional embasada 
em experiências sociojurídicas de seus alunos? Palpável com as mãos, diria Gilber-
to Freyre, ou formação “como saber de experiência feito“, diria Luiz de Camões?

1 Este artigo foi publicado, com pequenas modifi cações, no livro coordenado pelo Instituto Atlântico, 
“Galo Cantou”, da editora Record, ainda no prelo.

2 Acácio Gil Borsoi foi um arquiteto carioca que reformulou o curso de arquitetura de Pernambuco, onde 
viveu por 56 anos. Foi condecorado com o maior prêmio da arquitetura brasileira, o Colar de Ouro do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), em 2005. Foi ele quem projetou o interior do Palácio da Gua-
nabara e do Restaurante Assírio, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
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8 CADERNOS DE DIREITO 2011

Por que raríssimamente incluem a tarefa de concretização dos direitos hu-
manos e sociais da maioria dos brasileiros, como manda a Constituição, como 
indispensável tarefa educacional?

Raríssimas faculdades vão além do ensino na sala de aula, seminários e bi-
bliotecas. Nem saem às ruas, nem sobem os morros. Estacionam nos gabinetes, 
nos gabinetes de escritórios e procuradorias. O que inclusive parece insufi cien-
te, como alertam duas excelentes matérias internacionais publicadas recente-
mente.3 É assim mesmo? É como se houvesse uma passarela imaginária entre a 
sala de aula e o exercício profi ssional futuro, fl utuando acima da realidade dos 
direitos, sobretudo sociais. Olhando -os de cima para baixo. Formação jurídica 
apenasmente “voyeur”.

Antes de relatar nossa pequena e iniciante — mas para nós já muito im-
portante — experiência de professores e alunos no Cantagalo, permitam rápida 
refl exão. Permitam explicitar alguns conceitos e estratégias que possam ser úteis 
não só aos alunos e professores da escola de direito ou de arquitetura e urbanis-
mo, mas a todos do ensino universitário.

Um experimento como o do Cantagalo faz com que nossos alunos e pro-
fessores encontrem, ou melhor, vivenciem, o Brasil total. O que nem sempre é 
fácil de encontrar nas salas de aula, doutrinas, teorias, leis e práticas jurídicas, 
bibliotecas, power points; mídias necessárias mas insufi cientes. Tudo voltado 
para produzir profi ssionais técnicos seja para o mercado de trabalho prioritário, 
concursos públicos ou Exames da OAB. Este experimento faz com que nossos 
alunos e professores encontrem um Brasil que precisa de soluções do Brasil. 
Que Brasil é este?

A história antiga e recente já demonstrou que os mecanismos tradicionais 
de acesso a direito de propriedade, seja a iniciativa, o investimento e a pou-
pança do mercado imobiliario, seja o orçamento público, são necessários, mas 
insufi cientes para atender à demanda acumulada de milhões de habitações. As 
inúmeras soluções disponíveis, do usucapião urbano aos subsídios de fi nancia-
mento imobiliários, aos títulos de domínio e declarações judiciais de usucapião 
especial coletiva de imóvel urbano como regularização da posse são também 
necessários. Mas são insufi cientes.

Qualquer pesquisa, aliás, mostra que o morador da favela tanto não tem ren-
da sufi ciente e estável para comprar sua moradia, por melhores que sejam as con-

3 Ver SEGAL, David. “What Th ey Don’t Teach Law Students: Lawyering”. Th e New York Times. 19 de no-
vembro de 2011 e BRADSHAW, Della, “Learning the Law Business”. Financial Times. 25 de novembro 
de 2011, também encontrado na internet em http://www.ft.com/intl/cms/s/2/772ee59e -1641 -11e1-
-a691 -00144feabdc0.html#axzz1fxoPYUNI. Acesso em 08/12/2011.
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 CANTAGALO: UM LABORATÓRIO DE DIREITOS 9

dições fi nanceiras e os longos prazos ofertados, quanto os orçamentos municipais, 
estaduais e federais são sempre insufi cientes. Mercados fi nanceiro e imobiliário e 
orçamento público sozinhos não fazem o verão das moradias necessárias.

Pesquisas também mostram que as populações de baixa renda não querem 
um subdireito de propriedade; um título com limitações e fragilidades jurídicas 
que os coloca quase sempre dependentes da burocracia do Estado.

É a percepção mais concreta dessas pessoas que a pesquisa “Mais Justiça e 
Sociedade”, coordenada pelas professoras Fabiana Luci de Oliveira e Maria Te-
reza Sadek, do Centro de Justiça e Sociedade (CJUS), fi nanciado pela Fundação 
Ford, busca descobrir e compartilhar.4

Por ora, sabe -se que elas pretendem um efetivo direito de propriedade, 
uma moradia, qual sonha a classe média e realiza a elite, que possa comprar e 
vender e legar a seus fi lhos. Como viabilizar este desejo? Este sonho estrutura-
dor da convivência e da sobrevivência humana, mais do que apenas do capita-
lismo, no Brasil de hoje?

É preciso reinventar o direito de propriedade a partir dos limites e pos-
sibilidades de nossa realidade. Não há reinvenções sem experimentação. Sem 
colocar juntos profi ssionais da teoria e detendores da prática. O ideal e o real. 
Alguns Platões e muitos Aristóteles. Cantagalo, para nós da FGV DIREITO 
RIO, é, pois, um campo experimental de direitos. Um laboratório de imagi-
nações jurídicas. Exercício de saudável ambição democrática. Esta ambição, 
queremos transmiti -la a nossos alunos.

A ambição é de um direito melhor para todos. Temos de, com imaginação 
institucional, com o “institutional building”, desatar o nó do medo da ortodo-
xia econômica. Desatar o paralisante medo real de que a regularização fundiária 
urbana inevitavelmente estimula novas invasões urbanas e produza o caos. O 
que pode ocorrer, e muita vez ocorre, mas não é um destino inevitável. Não 
acreditamos numa democracia sustentável sem amplo acesso de todos ao direito 
de propriedade.

Na verdade, reimaginar o direito de propriedade para a maioria da popu-
lação brasileira é sobretudo reimaginar em primeiro lugar os meios jurídicos 
de acesso à propriedade. Recentemente, lendo o livro O risco — Lucio Costa e a 
utopia moderna, organizado por Guilhermo Wisnick, com depoimentos sobre 
Lucio Costa, deparei -me com esta afi rmação de Sérgio Ferro: “A forma é o con-

4 Informações adicionais sobre a pesquisa podem ser obtidas no site http://direitorio.fgv.br/cjus/maisjus-
ticaesociedade. Por enquanto o primeiro relatório apresenta o perfi l dos entrevistados e algumas percep-
ções sobre a própria comunidade. Ainda em 2012, será divulgado outro relatório com a percepção sobre 
o direito de propriedade na comunidade.
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10 CADERNOS DE DIREITO 2011

teúdo diferenciado, é o conteúdo espalhado, é o conhecido na efetividade. E o 
conteúdo não seria nada mais do que a essência, o conceito dessa mesma forma. 
Então falar em formalismo como se fosse qualquer coisa sem conteúdo a priori 
é absurdo. Toda e qualquer forma tem conteúdo.”

Assim na arquitetura. Assim no direito. Atrás de todo risco arquitetônico 
e de toda forma legal, constitucional sobretudo, existe um conteúdo social e 
econômico latente e recôndito. Forma legal é conteúdo social. Se assim é, se 
lhes parece, tudo então fi ca muito mais claro.

Não há que se reclamar do conteúdo social e econômico da constitucio-
nalização do atual direito de propriedade. Forma e conteúdo são amplamente 
includentes: direito de moradia, como o mínimo existencial do direito de pro-
priedade e dos direitos fundamentais. Para todos. Há sim — é este o problema 
— que se reimaginar o acesso a este direito.

Apesar de a Constituição estabelecer o conteúdo includente — todos têm 
direito à moradia —, as formas legais que viabilizam este acesso só aparente-
mente são includentes. Seu conteúdo é seletivamente excludente. A maioria 
dos brasileiros não preenche as formas legais do acesso, porque não possui nem 
usufrui do mínimo existencial econômico e social para tanto. O caminho legal 
do acesso está, pois, parcialmente obstruído. Explodir as cidades pela violên-
cia urbana. Como desobstruí -lo? Ou como se diz no direito: o problema é a 
convivência de um direito constitucional à moradia com um direito processual 
excludente, que inviabiliza o acesso a este direito. Direito contra direito.

Cantagalo para nós, portanto, é um laboratório de reinvenção de formas 
legais que permitam um acesso mais igualitário ao direito de moradia de todos 
já ampla e sufi cientemente constitucionalizado. No fundo, é um laboratório 
de direito processual. Neste projeto não se pretende reinventar o conteúdo do 
direito de propriedade.

O fluxo do conhecimento
A partir da ideia de laboratório de direitos, a refl exão sobre o fl uxo do conhe-
cimento e a missão de uma escola de direito no Brasil contemporâneo ganha 
sentido.

É refl exão sobre o que denominamos “fl uxo do conhecimento”. Afi nal, 
criar, desenvolver, transmitir, preservar e avaliar conhecimentos é a razão de 
nosso existir universitário. O nosso ”business“, ou nossa tarefa.

Este fl uxo é uma sequência de etapas: a) pesquisa e criação; b) implementa-
ção e formação; c) difusão e mobilização; d) experimentação e avaliação.
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 CANTAGALO: UM LABORATÓRIO DE DIREITOS 11

Pesquisa 
e criação

Implementação 
e formação

Difusão 
e mobilização

Experimentação 
e avaliação

Normalmente, seria da rotina de uma escola de direito a criação -pesquisa 
do conhecimento jurídico. Em todas as suas peculiaridades e pluralismos. Pes-
quisa de natureza dogmática,sociológica ou científi ca é o cerne de nossa missão. 
Seja o conhecimento criado na própria Escola — por seus professores, centros 
de pesquisa, alunos — ou estudado, avaliado, discutido e adotado pela Escola, 
mas produzido pelo meio jurídico.

Uma vez criado ou adotado um determinado sistema de conhecimentos, 
cumpre à Escola uma segunda etapa: implementá -lo no processo de formação. 
Transformá -los em doutrinas, cursos e materiais de classe para formar profi ssio-
nais do direito, em seus múltiplos cursos, graduação, pós -graduação, on -line ou 
presencial e por aí vamos.

A terceira etapa de difusão -mobilização do conhecimento divide -se em 
duas vertentes básicas. Por um lado, concretiza o conhecimento participando 
do debate acadêmico, implementando -o nos artigos, livros, conferências, con-
gressos, palestras, e tanto mais. A criação/pesquisa e a difusão/mobilização da 
academia são etapas tradicionais nas faculdades de direito, e nas universidades 
em geral. O fl uxo do conhecimento para aí. Na FGV DIREITO RIO, procu-
ramos ir mais longe.

Procuramos difundir o conhecimento. Não somente no ambiente jurídico 
profi ssional, nem apenas de forma científi ca. Há que se conquistar a sociedade, 
a cidadania, os governos e a sociedade civil da maneira mais ampla possível para 
o conhecimento produzido e as ideias defendidas. Como foi dito em Hamlet, 
fazer este conhecimento tão verdadeiro como o dia segue a noite.

Dinfundir para convencer, seduzir e conquistar. Daí uma intensa parti-
cipação da Escola na mídia,5 nas redes sociais, nos fóruns e seminários, nas 
articulações, na formação de redes partilhando objetivos iguais, nas audiências 
públicas. Na articulação junto aos poderes públicos — Judiciário, Executivo e 
Legislativo — seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Neste momento 
nosso principal “asset” é a credibilidade da Escola, no seu compromisso com o 
interesse público.

Não inclui a comercialização de ideias, nem a advocacia de interesses cor-
porativos. Cantagalo é isto. A difusão midiática de ideias e a mobilização jurí-
dica e social caminham juntas.

5 Ver meu artigo “A mídia explicadora” publicado e disponível em http://oglobo.globo.com/pais/noblat/
posts/2011/11/29/a -midia -explicadora -419143.asp>. Acesso em 08/12/2011.
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12 CADERNOS DE DIREITO 2011

A quarta e última etapa é a da experimentação -avaliação. Inclui desde a formu-
lação de projetos de lei, de marcos legais — como no caso da internet —, a partici-
pação em novas entidades jurídicas — como no Conselho Nacional de Justiça —, 
ou em julgamentos do Supremo Tribunal Federal — como amicus curiae, como nos 
julgamentos sobre liberdade de imprensa, onde representamos a Associação Brasi-
leira de Imprensa, e na união homoafetiva, onde representamos a ONG Arco -ÍIris.

Avaliação e crítica viabilizam a retroalimentação. Incorporam o resultado 
das experiências em novos projetos de pesquisa em novos cursos e seminários. 
Na formação de novos profi ssionais com os pés encharcados da realidade brasi-
leira, que por ser inventiva e de risco corre a chance de ser global também. Lem-
bro do designer e líder cultural Aloísio Magalhães: o universal não é o igual.

As etapas da criação, para a formação profi ssional, e a difusão, como de-
bate acadêmico, têm suas tecnologias operacionais já bastante consolidadas nas 
universidades. Constituem seu núcleo operacional de expertise convencional.

Já as duas outras etapas do conhecimento como difusão -mobilização da 
cidadania, e experimentação e avaliação, são etapas ainda por construir A ativa 
participação de uma escola de direito na difusão das ideias exige uma nova 
expertise que vai desde encontrar os meios de difusão adequados, muito além 
dos artigos em revistas acadêmicas e livros jurídicos ou relatórios de pesquisa — 
mídias e redes sociais, por exemplo — até a inovação da linguagem tornando os 
grandes debates e inovações jurídicas acessíveis à opinião pública.

O projeto do Cantagalo é, pois, além de um laboratório de novos direitos, 
um laboratório também de uma nova Escola de Direito, que se sente respon-
sável pela inovação, pela busca de soluções para os problemas que atingem a 
maioria das pessoas. Permite a nós testar e experimentar uma ampliação da 
função da Escola no fl uxo de conhecimento que nos civiliza a todos.

Parte II: A experimentação
O lugar da experimentação no currículo de uma Escola de Direito é, por exce-
lência, na Prática Jurídica.

A implementação da prática jurídica no Brasil tem como modelo ampla-
mente difundido o atendimento à população carente. Mas, ao lidar com pes-
soas de baixa renda, que enfrentam difi culdades em virtude de sua condição 
econômica, os escritórios -modelos de advocacia das faculdades prestam, em 
regra, assessoria jurídica individual, de modo a viabilizar para essa população o 
acesso a determinados direitos. Exemplos corriqueiros são as ações relativas aos 
direitos de família, trabalhista, penal e de consumidor.
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Na FGV DIREITO RIO, a prática jurídica começou como parte de um 
processo de mobilização do conhecimento conduzido pelos centros de pesqui-
sa. Alguns exemplos vivenciados até então são: (i) a Clínica de Inclusão Digi-
tal, conduzida pelo CTS, que elaborou um memorial de amicus curiae ao STF 
sobre a questão dos softwares; (ii) a clínica de Direito Empresarial, vinculada 
ao CPDE, que fez parte do projeto de avaliação da nova lei de falências em par-
ceria com a Escola de Economia da FGV e a Secretaria de Assuntos Legislativos 
do Ministério da Justiça; (iii) a Clínica de Mediação de Confl itos e Facilitação 
de Diálogos da Comunidade da Maré, com participação do CJUS, em parceria 
com o Ministério da Justiça e o Viva Rio.

Esta prática jurídica olha não apenas para o caso individual, mas para a 
questão coletiva, e refl ete reivindicações sociais, que pensa em alternativas. No 
que existe e no que falta. Que imagina soluções. A resposta negativa é sempre 
conhecida — e insufi ciente. É sinal de que os mecanismos estão falhos. O canal 
de acesso a direitos, que deveria funcionar, está obstruído. E não bastam pontes 
de safena e stents. Uma vigorosa democracia não vive de by passes.

O que acontece, no entanto, quando a previsão legal obsta o acesso, a con-
cretização de um direito? O de propriedade, por exemplo?

Nos cursos jurídicos se aprende que a propriedade é direito fundamental. 
A realidade nos mostra que o Brasil possui um imenso défi cit habitacional, e 
que na região sudeste tem seu ponto de maior concentração e crescimento. 
Dados do Governo Federal estimam que 89% desse défi ct correspondem aos 
moradores de favelas em áreas metropolitanas.6

As populações carentes não têm acesso — ou o têm de maneira precária 
— à moradia. Se há uma questão crucial no desenvolvimento do país é a da ha-
bitação. Sua legalização deve ser tarefa prioritária, para que se possa concretizar 
a cidadania.

Uma prática jurídica comprometida com o Estado Democrático de Direi-
to depende não apenas de conhecer e manejar os mecanismos legais disponíveis. 
Mas também ousar. Buscar se e como poderia ser diferente.

As práticas jurídicas tradicionais esbarram em um problema: grande parte 
das comunidades carentes se assentam em terras públicas. São, conforme todas 
as lições de direito administrativo, civil e constitucional, inusucapíveis.

O que acontece, então, quando alunos e professores se deparam com um 
pedido de regularização fundiária nesse contexto?

6 Dados da Secretaria Nacional de Habitação em http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-
de-habitacao/pac, Acessado em: 20 nov. 2011.
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Mesmo que uma família resida em um mesmo lugar há mais de 50, 60, 
não importa quantos, anos “não há direito à propriedade”. Esta seria a resposta 
mais evidente, e, a princípio, juridicamente correta. Mas podem haver outras. 
A parceria da FGV DIREITO RIO com o Instituto Atlântico viabilizou a con-
cretização de nosso objetivo de uma prática jurídica inovadora, laboratório de 
direitos fundamentais, exercício imaginativo.

Nosso modelo trabalha, portanto, não com particulares, mas com projetos 
desenvolvidos em parceria com organizações, associações, fundações e órgãos pú-
blicos. Seu lugar são as “Clínicas de Prática Jurídica”, disciplinas das quais partici-
pam alunos dos últimos períodos do curso, liderados por um ou mais supervisores.

A Clínica de Regularização Fundiária Urbana da FGV DIREITO RIO foi 
criada no segundo semestre de 2009. É uma disciplina do Programa de Clínicas 
do Núcleo de Prática Jurídica, com 30 horas/aula, um encontro por semana, 
cursada por alunos do 7º ao 10º período da graduação. Contou com a partici-
pação de dois colaboradores do Instituto Atlântico (Carlos Augusto Junqueira e 
Mario Victor Azevedo), um representante da Associação de Moradores do Can-
tagalo (Claudio Napoleão), três professores (além de nós, Gustavo Schmidt) e, 
desde seu início, já passaram por ela cerca de 40 alunos.

No decorrer de suas reuniões, constituiu -se em um laboratório de direitos 
e de formulação de políticas públicas. Necessariamente multidisciplinar. Pro-
fessores e alunos envolvidos defrontaram -se com o direito civil, administrativo 
e constitucional, com as leis e projetos de habitação, com o Programa de Acele-
ração do Crescimento, com as disposições cartorárias e com as decisões judiciais 
sobre usucapião, registro e utilização de terras públicas.

Fomos conhecer todos os acórdãos do Brasil disponíveis sobre o tema. 
Pesquisamos a jurisprudência dos 27 Estados da Federação e seus tribunais su-
periores, com controle de todos os termos de busca e do número de decisões 
encontradas, que eram interpretadas conforme seus fundamentos e classifi cadas 
em contrárias ou favoráveis. Vimos os entraves legais e discutimos as modifi ca-
ções que deveriam ser feitas.

Na Clínica, questionou -se a vedação legal à doação de terras públicas pre-
sente na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em seu artigo 68. Com 
membros das instituições parceiras em sala de aula, pensou -se em caminhos 
e alternativas possíveis para superar os entraves à concretização do direito de 
propriedade no caso do Cantagalo. Os debates culminaram com a proposta de 
emenda constitucional (PEC) que inseriu no dispositivo mencionado o § 5º, 
que possibilita a doação de terras públicas para imóveis destinados a programas 
de regularização fundiária em comunidades de baixa renda.
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Constituição do Estado do Rio de Janeiro

Texto Original Texto após a PEC (EC 42/2009)

Art. 68 — Os bens imóveis do Estado não po-
dem ser objeto de doação nem de utilização 
gratuita por terceiros, salvo, mediante autori-
zação do Governador, se o benefi ciário for pes-
soa jurídica de direito público interno, entida-
de componente de sua administração indireta 
ou fundação instituída pelo Poder Público.

Art. 68. Os bens imóveis do Estado não podem 
ser objeto de doação nem de utilização gratuita 
por terceiros, nem de aluguel, salvo mediante 
autorização do Governador, se o benefi ciário 
for pessoa jurídica de direito público interno, 
entidade componente de sua administração 
indireta ou fundação instituída pelo Poder Pú-
blico, bem como nos casos legalmente previstos 
para regularização fundiária.

§ 5º. Formalidades previstas neste artigo pode-
rão ser dispensadas no caso de imóveis desti-
nados ao assentamento de população de baixa 
renda para fi ns de reforma agrária ou urbana.

§5º As exigência previstas neste artigo poderão 
ser dispensadas no caso de imóveis destinados 
a programas de regularização fundiária, inclu-
sive para fi ns de assentamento de população 
de baixa renda, na forma da lei complemen-
tar, que disporá, ainda, sobre as condições e 
procedimentos específi cos para a alienação de 
imóveis públicos e para sua utilização pelos be-
nefi ciários no âmbito dos referidos programas.

Em um encontro no Cantagalo com a Associação, seus moradores mostra-
ram que, para eles, direito de propriedade signifi cava, simultaneamente, deveres 
como, por exemplo, o pagamento de IPTU e luz. A demanda não dizia respeito 
a meros benefícios. Os moradores esclareceram que se tratava de inclusão social, 
isto é, de igualdade de direitos e deveres. O que é isso, senão aquisição de cida-
dania? Trouxemos a comunidade para a Universidade, eles abriram as suas portas 
para nós. Estamos conscientes das palavras de Paulo Freire, segundo as quais não 
educamos ninguém, mas todos se educam “entre si, mediatizados pelo mundo”.

A prática jurídica, imbuída desses valores, orienta nosso projeto de universi-
dade e se faz presente em nosso ensino e pesquisa. Por exemplo: na disciplina de 
Direito Civil, a matéria de direitos reais tem como fi o condutor a questão do aces-
so ao direito de propriedade e de sua função social; a Clínica de Direitos Huma-
nos, que elabora, em parceria com organizações não governamentais, memoriais 
de amicus curiae para a Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre violações 
ocorridas no Brasil, tem relação estreita com a disciplina de Direitos Humanos.

A experimentação está em todos os lugares de nossa Escola. Isto não pode ser 
feito sem o exercício de imaginação institucional e um grau consciente de responsabi-
lidade. Toda a experiência é refl etida e avaliada em sala de aula, nos centros de pesqui-
sa, em seminários e debates públicos. Este é o ponto de partida para novos desafi os.
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Alunos do Projeto Cantagalo.

Comunidade do Cantagalo.
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Steiner fotografando.

Steiner com integrantes 
do Projeto Cantagalo.

Steiner interagindo com as 
crianças da comunidade.
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Prática jurídica qualificada e advocacia de impacto — a experiência dos 

memoriais de amicus curiae realizados no âmbito do Núcleo de Prática 

Jurídica da FGV DIREITO RIO
THIAGO BOTTINO

1

“Em um dos memoriais apresentados a essa Suprema Corte, senhor 
Presidente, e aqui refi ro -me, em particular, àquele produzido pelo Gru-
po Arco -Íris de Conscientização Homossexual, pôs -se em relevo um ou-
tro aspecto pertinente ao litígio hora em exame, destacando -se a função 
contramajoritária do Poder Judiciário, no Estado Democrático de Direi-
to, considerada a circunstância de que as pessoas que mantêm relações 
homoafetivas representam, ‘parcela minoritária da população’, como es-
clarecem dados que a fundação IBGE coligiu, no senso de 2010, e que 
registram a existência declarada, em nosso país, de sessenta mil casais 
homossexuais. [...] É por isso que tenho por inteiramente procedentes 
as observações que fez, em precisa abordagem do tema, o Grupo Arco-
-Íris de Conscientização Homossexual, por intermédio de seus profes-
sores e também de alunos do curso de graduação do curso de direito da 
Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro.” (trecho do Voto do Min. 
Celso de Mello, proferido no julgamento da ADPF nº 132 -RJ, no dia 
05 de maio de 2011)

Introdução
Há cerca de três meses, recebi do Prof. Joaquim Falcão a incumbência de escre-
ver um texto sobre a experiência de criação e implantação do Núcleo de Prática 
Jurídica (NPJ) da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio 
Vargas (FGV DIREITO RIO) e, em especial, das atividades de elaboração dos 
memoriais de amici curiae perante o Supremo Tribunal Federal.

Por algumas semanas, cada parágrafo escrito era imediatamente apagado e 
por mais tempo que eu fi casse na frente do computador, nenhuma palavra so-
brevivia na tela branca do Word. Até que, remexendo meus correios eletrônicos, 
me deparei com o seguinte e -mail:

“Querido Th iago, quero agradecer a oportunidade única propor-
cionada pela FGV de oferecer a clínica AFETO, a qual hoje após essa 

1 Doutor em Direito Constitucional. Professor Adjunto, Coordenador da Graduação e primeiro coorde-
nador do Núcleo de Prática Jurídica da FGV DIREITO RIO.
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grande vitória me fez ter certeza de que a luta por direitos é o que temos 
de mais bonito e sem igual para oferecer para a nossa sociedade. Hoje 
consigo olhar para a minha graduação e ter orgulho de ter feito parte de 
um projeto diferenciado, inovador, ousado e transformador.

Passei um período perdida nas minhas escolhas, o que paralisou a 
minha vida profi ssional, e agora estou cheia de vontade. Quero e sei 
que sou capaz de contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos direitos. Tenho esperança e sei que com perseverança uma porta 
pode ser aberta para mim. Esses dias soube de uma oportunidade de 
trabalho na ONG Conectas, estou com uma vontade absurda de ir para 
SP por motivos pessoais e sou uma fã do trabalho da Conectas. Irei hoje 
mesmo enviar todos os documentos necessários para me candidatar para 
essa vaga, eles pedem dois contatos de referência. Eu tenho a Andressa 
(Diretora da Justiça Global) e pensei se poderia te indicar. Aguardo uma 
resposta, Beijos. I. B.”

Eu havia recebido esse e -mail no dia 06 de maio de 2011, dia seguinte ao 
julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132, ajuizada pelo Gover-
nador do Estado do Rio de Janeiro em 2008. Essa ação pleiteava que as uniões 
estáveis de casais homossexuais recebessem o mesmo tratamento jurídico das 
uniões estáveis de casais heterossexuais.

O e -mail foi enviado por uma ex -aluna da FGV DIREITO RIO que, no 
ano de 2008, participara do “Projeto Afeto”. Ela fora uma das alunas que escre-
veram o memorial de amicus curiae em nome do Grupo Arco -Íris, organização 
não governamental que atendemos no NPJ em 2008.

E, então, comecei a lembrar... Lembrei -me das conversas que tive com 
o Prof. José Ricardo Cunha em 2006 sobre o projeto inovador da FGV DI-
REITO RIO, quando comecei a lecionar na Escola; lembrei as razões que me 
levaram a aceitar, no fi nal do ano de 2007, o convite do Prof. Joaquim Falcão 
para deixar meu escritório de advocacia com a tarefa de implantar o Escritório 
Modelo da FGV DIREITO RIO, como professor em tempo integral; lembrei 
as conversas que tive com o Prof. Gabriel Lacerda, o primeiro com quem debati 
a proposta que eu deveria apresentar à direção como parte do processo seletivo 
para assumir o NPJ.

E, principalmente, lembrei -me de todo o trajeto que percorremos, alu-
nos, professores e funcionários, ao longo desses últimos 4 anos, em direção à 
transformação dos estudantes da FGV DIREITO RIO, do ensino do direito 
e da sociedade brasileira. E comecei a escrever sobre o que é a prática jurídica; 
sobre como ela é tradicionalmente realizada nas faculdades de direito; sobre a 
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proposta inovadora de atuação jurídica na FGV DIREITO RIO; e, por fi m, 
decidi relatar algumas das ações em que nós atuamos.

1 — O quê é a prática jurídica
A prática jurídica é uma atividade curricular de realização obrigatória2 nas ins-
tituições de ensino durante o curso de direito. É considerada indispensável à 
consolidação do desempenho profi ssional do bacharel em direito. Cada facul-
dade de direito regula sua prática jurídica de forma independente, podendo, 
em parte, contemplar convênios com órgãos públicos ou privados, cabendo à 
instituição de ensino, porém, a avaliação.

A prática jurídica não se confunde com a prática de advocacia, uma ativi-
dade extracurricular, portanto facultativa, que pode ser realizada em qualquer 
escritório de advocacia ou órgão público credenciado pela Seccional da OAB, 
inclusive no escritório -modelo criado na instituição de ensino superior. A prá-
tica de advocacia é regulamentada na Lei 8.906, de 04/07/1994 (Estatuto da 
Advocacia e da OAB) e em outras normas complementares.3

As atividades de prática jurídica são mais amplas do que as de prática de 
advocacia. A redação de um contrato é uma atividade de prática jurídica, ao 
passo que a redação de um contrato para um cliente específi co que tem uma ne-
cessidade concreta e precisa de uma assistência jurídica constitui uma atividade 
de prática de advocacia. Em outras palavras, a prática de advocacia se distingue 
de uma simples prática jurídica porque implica no atendimento de um cliente 
e na resolução de problema jurídico concreto, abrangendo a redação de atos 
processuais, rotinas processuais, assistência e a atuação em audiências e sessões, 
as visitas a órgãos judiciários e todo tipo de prestação de serviços jurídicos.

A grande maioria das faculdades de direito realiza sua prática jurídica sob 
a forma de prática de advocacia, montando “escritórios -modelo” que atendem 
tanto às normas educacionais do MEC como às normas profi ssionais da OAB. 
Geralmente, os escritórios -modelo das faculdades tradicionais limitam suas 
atividades às áreas de Direito Cível, Trabalhista e Criminal,4 embora algumas 
atuem também nas áreas do Direito do Consumidor e do Direito Previdenci-

2 Resolução N° 9, de 29 de setembro de 2004 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação.

3 Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB (Diário de Justiça, Seção I, do dia 16.11.94, 
págs. 31210/31220); Instrução normativa do Conselho Federal da OAB nº 03/1997; Resolução do 
Conselho Seccional da OAB/RJ n° 138 de 29/09/1999; Regulamento da OAB/RJ que disciplina a reso-
lução nº 138/99.

4 Consideradas áreas de prática jurídica obrigatória pela Resolução nº 138/99 da OAB/RJ.
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ário. Nesses escritórios -modelo, os alunos aprendem a advogar atendendo à 
população carente que, normalmente, reside em comunidades pobres situadas 
no mesmo bairro em que está a faculdade.

Esse modelo tradicional está esgotado. Os alunos não fi cam satisfeitos nem 
motivados em realizar essas atividades de prática jurídica porque:

(1) elas não estão integradas às disciplinas da grade curricular, nem ao perfi l 
do egresso que a faculdade pretende formar;

(2) são práticas judiciais de mínima complexidade (casos de divórcio, despe-
jo, alimentos e demissões trabalhistas, problemas criminais de pequeno 
potencial ofensivo etc.) que não preparam o aluno para a prática do mer-
cado, sendo conduzidas de forma burocrática com a única fi nalidade de 
atender às exigências da legislação e da OAB;

(3) reproduzem práticas assistencialistas, sobrepõem -se a atividades seme-
lhantes já desenvolvidas pelo Estado (seja a Defensoria Pública, sejam os 
PROCON’s) e não possuem qualquer característica de inovação ou de 
transformação da realidade social.

2 — A prática jurídica na FGV DIREITO RIO
Diante desse diagnóstico desolador da prática jurídica nas faculdades de direito, 
fi cou claro que o nosso desafi o era estabelecer um novo modelo, compatível 
com o projeto original de criação do curso de graduação em direito da FGV 
DIREITO RIO5 — que enfatiza o direito como instrumento privilegiado da 
cidadania e principal responsável pela formulação de alternativas institucionais 
para nossa democracia — e com a metodologia de ensino, marcada pelo estí-
mulo ao raciocínio analítico, crítico e propositivo, voltado para a solução de 
problemas concretos.

Por conseguinte, as atividades de prática jurídica deveriam ser substancial-
mente diferentes daquelas desenvolvidas nas faculdades de direito tradicionais, 
assumindo o compromisso de transformar o NPJ em um espaço no qual os 
alunos fossem treinados para realizar uma intervenção qualifi cada no cenário 
jurídico -profi ssional brasileiro, sob a marca da inovação.

Para adaptar a formação prática ao perfi l de egresso da FGV DIREITO 
RIO, as atividades do NPJ foram vinculadas às especializações da FGV DIREI-
TO RIO: Advocacia Pública e Poder Judiciário e Advocacia Empresarial.

5 A Escola foi criada em 2002 e o curso de graduação foi criado em 2005. A implantação do NPJ ocorreu 
em 2008, quando a primeira turma encerrou o ciclo de estudos em tempo integral que corresponde aos 
três primeiros anos do curso.
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O desenvolvimento de atividades relacionadas à advocacia empresarial busca-
va, em primeiro lugar, suprir a necessidade do mercado de contratar profi ssionais 
qualifi cados nessa área. Não se tratava, porém, de simplesmente atender à deman-
da dos departamentos jurídicos das empresas e dos escritórios de advocacia espe-
cializados em direito empresarial (que hoje precisam investir no treinamento de 
seus próprios estagiários), mas de formar um profi ssional com perfi l diferenciado, 
capaz de refl etir criticamente sobre sua atuação e promover mudanças importantes 
nas estruturas jurídicas necessárias ao desenvolvimento econômico nacional.

Por sua vez, a vertente de advocacia pública do NPJ teria (como efetiva-
mente tem) ênfase na intervenção qualifi cada no cenário jurídico nacional me-
diante a elaboração de peças processuais próprias a impactar os temas centrais 
e atuais do direito brasileiro, explorando o movimento de constitucionalização 
de várias áreas do direito, o uso da argumentação jurídica na construção de teses 
inovadoras e o crescente protagonismo judicial no debate de políticas públicas.

Com efeito, é inegável a importância crescente da interpretação jurídica no 
cenário jurídico brasileiro, com grande impacto na criação, modifi cação e conso-
lidação do direito pelos tribunais superiores, na pavimentação legislativa da nova 
ordem constitucional, na judicialização da política, na expansão dos direitos di-
fusos e na ampliação do papel dos princípios na fundamentação das decisões.

Por essa razão, a área voltada à advocacia pública e poder judiciário do NPJ 
elegeu como foco temas ligados ao direito constitucional, contribuindo para o 
fortalecimento das instituições e para o desenvolvimento nacional, e especial-
mente temas relacionados aos direitos fundamentais.

Seja na área de especialização em direito empresarial, seja na especialização 
em advocacia pública e poder judiciário, decidimos privilegiar o atendimen-
to de organizações, empresas e grupos ao invés do atendimento individual de 
pessoas carentes, como ocorre nos escritórios -modelo das faculdades de direito 
do Estado do Rio de Janeiro. Talvez aí estivesse a grande inovação da proposta 
apresentada à direção da FGV DIREITO RIO em novembro de 2007: aban-
donar a perspectiva da assistência judiciária em favor da promoção do acesso à 
justiça, consistente na defesa jurídica de demandas sociais coletivas e relevantes.

3 — A representação judicial de ONG’s em ações de controle concentrado de 

constitucionalidade como forma de promoção de direitos fundamentais
A especialização em Advocacia Pública e Poder Judiciário prepara os alunos de 
graduação para atuarem como advogados públicos (procuradores do Estado, do 
Município, da Fazenda, advogados da União, defensores públicos, membros do 
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Ministério Público e juízes), mas também para advogarem causas de interesse 
público. Isso signifi ca capacitá -los para defender interesses coletivos, direitos 
difusos e temas de grande importância social, promovendo os direitos da cida-
dania por meio da atuação em demandas coletivas.

Nesse contexto, os instrumentos jurídicos nos quais essas habilidades e 
competências são exigidas são as ações de controle concentrado de constitu-
cionalidade: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), Ação Declaratória 
de Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF), todas com a mesma fi nalidade, qual seja, assegurar a 
supremacia da Constituição diante de confl ito que venha a existir entre a lei 
maior do Estado e qualquer outra espécie de norma ou ato judicial.

Contudo, embora a Constituinte de 1988 tenha ampliado o rol de legiti-
mados para propor essas ações, ainda se trata de um número muito pequeno 
de pessoas6 a quem a Constituição atribui o direito de provocar diretamente o 
Supremo Tribunal Federal para que se manifeste sobre matéria constitucional. 
E, por óbvio, todos esses legitimados têm condições materiais de se fazerem 
representar judicialmente.

Daí porque se elegeu como metodologia de atuação do NPJ a assistência 
jurídica de grupos e organizações sociais com representatividade nacional e per-
tinência temática em ações já propostas, viabilizando a ampliação do debate 
público por meio da elaboração de memoriais de amicus curiae.

O amicus curiae (expressão que signifi ca “amigo da corte”) é alguém (nor-
malmente grupos, associações ou instituições) interessado em contribuir de 
forma voluntária com informações sobre uma determinada discussão jurídica 
para auxiliar na decisão judicial. Do ponto de vista processual, constitui uma 
espécie peculiar de intervenção de terceiros em processos — sempre a partir 
de uma previsão legal específi ca — com a fi nalidade de qualifi car a decisão. 
Os memoriais apresentados pelos amici curiae geralmente acrescentam dados, 
informações ou pontos de vista diferenciados em temas difíceis ou controver-
sos. A admissão de um memorial de amicus curiae cabe ao tribunal ao qual o 
material foi dirigido.

Especifi camente em matéria constitucional, somente são admitidos como 
amigos da corte as entidades que possuam representatividade e alguma ligação 

6 São eles: I — o Presidente da República; I I — a Mesa do Senado Federal; III — a Mesa da Câmara 
dos Deputados; IV — a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
V — o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI — o Procurador -Geral da República; VII — o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII — partido político com representação no 
Congresso Nacional; ou, IX — co nfederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, 
da Constituição).
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com o tema em debate. O Supremo Tribunal Federal vem defi nindo os limites 
dessa atuação utilizando como critério de decisão a pluralização do debate cons-
titucional, desde que estejam presentes razões que tornem desejável e útil sua 
atuação processual na causa.

Com efeito, a Lei nº 9.868/99, que disciplina o processo e julgamento da 
ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constituciona-
lidade perante o Supremo Tribunal Federal, introduziu no Brasil a fi gura do 
amicus curiae (art. 7º, §2º). A Lei nº 9.882/99, que dispôs sobre o processo e 
julgamento da ADPF, por sua vez, também previu a possibilidade de manifes-
tação de interessados no processo (art. 6º, §2º).

A introdução do instituto do amicus curiae teve um propósito muito claro: 
democratizar o julgamento de processos objetivos, abrindo as portas do Supre-
mo Tribunal Federal para que a sociedade civil, destinatária da decisão, possa 
trazer argumentos e ressaltar à Corte questões relevantes, de modo a permitir 
que o julgamento seja abrangente e analise todas as dimensões envolvidas e as 
consequências que dele podem advir.

A aceitação da manifestação de interessados em processos objetivos traz 
ínsita a ideia de que a interpretação Constitucional deve ser aberta e plural. Esse 
esforço de democratização do processo de interpretação constitucional é extre-
mamente importante no contexto atual, na medida em que diminui o risco de 
questionamentos sobre a legitimidade democrática do STF e torna a Corte, 
efetivamente, um fórum de debate da razão pública.

Contudo, para que essas organizações não governamentais pudessem se fa-
zer ouvir, era preciso uma assistência jurídica qualifi cada, capaz de compreender 
o ponto de vista daquela organização representativa da sociedade e transformá-
-lo em uma petição, uma peça jurídica a ser apreciada pelos Ministros da mais 
alta corte do país.7

E assim tiveram início os dois primeiros projetos de clínicas de direitos 
fundamentais da FGV DIREITO RIO: “Projeto Imprensa” e “Projeto Afeto”. 
A eles se seguiriam os projetos “Prisão Temporária”, “Poderes do Conselho Na-
cional de Justiça” e “Ficha Limpa”.

7 Será que nossos alunos estariam à altura desse desafi o? Ainda lembro quando disse ao Prof. Joaquim 
Falcão, ao assumir a coordenação do NPJ, que em menos de um ano faríamos dois memoriais de amicus 
curiae perante o Supremo Tribunal Federal. Depois de alguns segundos me olhando, senti que ele acre-
ditou que os alunos seriam capazes de realizar essa empreitada e disparou: “Bola pra frente!”
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4 — Os memoriais de amicus curiae como prática jurídica qualificada — 

a experiência da FGV DIREITO RIO

4.1 — O Projeto Imprensa (ADPF 130)
Em 25 de fevereiro de 2008, o Partido Democrático Trabalhista ajuizou uma 
ADPF perante o STF com dois pedidos alternativos: (a) a declaração de in-
constitucionalidade — e consequente revogação — do inteiro teor da Lei nº 
5.250/1967 (conhecida como Lei de Imprensa); e, caso não atendido esse pe-
dido, (b) a revogação dos seguintes dispositivos: artigos 1º, §2º; 2º, §2º; 3º; 
4º; 5º; 6º; 20; 21; 22; 23; 51; 52; parte fi nal do 56; 57, §§ 3º e 6º; 60, §§ 1º 
e 2º; 61; 62; 63; 64; e 65; bem como a fi xação de nova interpretação para os 
seguintes dispositivos: artigos 1º, § 1º; parte fi nal do 2º; 14; 16, inciso I; 17; e 
37. Essa ação levaria o STF a decidir dentre três possíveis cenários (i) revogação 
total da lei; (ii) revogação parcial da lei, e quais as partes revogadas; (iii) manu-
tenção integral da lei.

Fomos então procurados pelo Presidente da Associação Brasileira de Im-
prensa, entidade cuja história se confunde com a própria história do Brasil dos 
últimos 100 anos e com as lutas travadas em defesa da liberdade de imprensa e 
da democracia.

Trincheira inexpugnável da defesa da liberdade de imprensa e dos direitos 
humanos, a ABI tem orgulho de nunca se ter dobrado à intolerância e à violên-
cia dos governos ditatoriais ao longo de sua história. Mesmo nos períodos mais 
conturbados da história política nacional, a ABI sempre se empenhou pela defe-
sa dos direitos dos jornalistas, da liberdade de imprensa e pelo restabelecimento 
da democracia. Com o passar dos anos, a ABI consolidou -se no plano político 
nacional como uma instituição a serviço do desenvolvimento intelectual, social, 
político e econômico brasileiro.

A ABI também teve atuação destacada no processo de impeachment do 
ex -presidente Fernando Collor de Mello. Barbosa Lima Sobrinho, presidente 
da entidade na época, defendeu, juntamente com o então Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavenère, o pedido de impeachment na Câ-
mara dos Deputados.

Não havia dúvidas de que a ABI tinha um papel de extrema importância 
nessa discussão e, portanto, interesse legítimo em participar desse processo ju-
dicial na condição de amicus curiae e, por sua vez, o Escritório -Modelo da FGV 
DIREITO RIO estava aberto às organizações da sociedade civil para promover 
assistência jurídica para essas iniciativas.
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Decidiu -se, então, que o NPJ da FGV DIREITO RIO constituiria um 
grupo de alunos, coordenado por um professor da Escola, para redigir um me-
morial de amicus curiae e apresentá -lo perante o STF realizando inclusive a 
defesa oral dos argumentos ali lançados. Por sua vez, a ABI se propôs a receber 
os alunos da FGV DIREITO RIO e a constituir, no âmbito do seu Conselho 
Deliberativo, um grupo de trabalho que atuaria em conjunto com a equipe da 
FGV DIREITO RIO.

O trabalho foi desenvolvido pelos alunos Carlos Humberto F. Borbore-
ma, Isabella Barros Gama, Marcos Vinicius Araújo, Th utia Bernardo, Isabela 
Soares Ferreira, Julia de Castro Tavares Braga, Ciro Rangel Azevedo, Jayme de 
Carvalho Figueiredo, Pablo Sá Domingues, Renata Szterenbuch Cruz e Renato 
B. T. Knibel, orientados pelos professores Rafael Lorenzo -Fernandez Koatz e 
Th iago Bottino. Ao fi nal, o texto foi submetido ao Conselho Deliberativo da 
ABI, que o aprovou integralmente, sendo protocolado o memorial no dia 15 
de dezembro de 2008.

O julgamento ocorreu em 1º de abril de 2009, pelo plenário do Supremo 
Tribunal Federal, ocasião em que pude fazer a sustentação oral do memorial 
apresentado em nome da ABI.

Trata -se de um julgamento histórico, não somente em razão do tema, mas por 
se tratar da primeira vez em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitu-
cionalidade do inteiro teor de uma lei “por arrastamento”, ou seja, por reconhecer 
que aquela Lei de Imprensa encerrava um sistema lógico, que pretendia regular a 
liberdade de manifestação do pensamento e de informação e, ao ser “podada” em 
quase um terço de seus dispositivos, perdeu seu caráter de sistema, desequilibrou-
-se como estrutura legal e se desmanchou como um castelo de cartas.

4.2 — O Projeto Afeto (ADPF 132)
Em 25 de fevereiro de 2008, o Governador do Estado do Rio de Janeiro ajuizou 
uma ADPF perante o STF pedindo que este declarasse que o regime jurídico 
da união estável deveria se aplicar, também, às relações homoafetivas. Esse re-
conhecimento se fundaria na aplicação direta dos preceitos fundamentais da 
igualdade, liberdade, dignidade humana e segurança jurídica, ou ainda decor-
reria da interpretação conforme a Constituição do art. 1.723 do Código Civil. 
Assim decidindo, o STF declararia que as decisões judiciais que negam a equi-
paração jurídica referida eram violadoras de preceitos fundamentais.

Dessa vez fomos procurados pelo Presidente do Grupo Arco -Íris de Cons-
cientização Homossexual (GAI), ONG fundada em 21 de maio de 1993 com 
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a missão de atuar para a melhoria da qualidade de vida de gays, lésbicas, bisse-
xuais, travestis e transexuais e para a promoção dos direitos humanos, seja por 
meio de ações de conscientização e promoção da autoestima dos homossexuais, 
ou por meio da participação na formulação das políticas públicas.

Por sua trajetória na defesa e promoção dos direitos de grupos vulneráveis 
ao longo dos últimos quinze anos, o GAI se destacava como importante interlo-
cutor da sociedade junto ao governo na formulação de políticas públicas com a 
estratégia de criação de um ambiente social favorável à temática GLBT e direi-
tos humanos. Essa representatividade conferia legitimidade ao GAI na sua pos-
tulação de participar como amicus curiae no julgamento da ADPF nº 132/RJ, 
oferecendo subsídios ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Mais uma 
vez, o Escritório -Modelo da FGV DIREITO RIO estava aberto às organizações 
da sociedade civil para promover assistência jurídica para essas iniciativas.

A metodologia de trabalho foi idêntica à do Projeto Imprensa, tendo par-
ticipado os alunos Ana Luiza Nascimento, Lívia Ferreira, Camila Noronha, 
Luisa Di Pietro Mader Gonçalves, Isabela Bueno, Rachel Sá Biatarães e Rogé-
rio Barros Sganzerla, orientados pelos professores Ivanilda Figueiredo e Th iago 
Bottino. O memorial de amicus curiae em nome do GAI foi protocolado em 19 
de dezembro de 2008, tendo o julgamento ocorrido somente em 05 de maio 
de 2011.

Mais uma vez os alunos de graduação da FGV DIREITO RIO participa-
vam de um julgamento histórico, cuja repercussão foi além das fronteiras bra-
sileiras, sendo notícia em todo o mundo. E a repercussão desse trabalho foi tão 
grande que o memorial entregue aos ministros do Supremo Tribunal Federal 
passou a ser utilizado como parte do material didático da disciplina de Direito 
Constitucional.

Dois fatos são representativos de que aquele compromisso fi rmado em 
2007, ao assumir a criação do NPJ da FGV DIREITO RIO, se concretizara. O 
primeiro, o e -mail transcrito no início desse texto. Ele é a prova de que somos 
capazes de transformar as pessoas, de criar novos profi ssionais comprometidos 
com a consolidação dos valores de igualdade, liberdade e fraternidade que nor-
teiam a própria ideia de Estado, Direito e Democracia. Prova de que uma ativi-
dade de prática jurídica pode despertar o interesse e estimular jovens estudantes 
de direito, pode empoderá -los para que transformem a realidade social.

O segundo fato, prova de que somos capazes de preparar os alunos para 
uma atuação qualifi cada e para trabalhos jurídicos de alta complexidade, foi a 
citação, pelo Decano do Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, de 
trechos do memorial escrito pelos alunos de graduação da FGV DIREITO RIO.
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4.3 — O Projeto Prisão Temporária (ADI 4109)
Os Projetos Imprensa e Afeto ocorreram em 2008. Desde então já foram 
elaborados outros três memoriais de amicus curiae dirigidos ao Supremo Tri-
bunal Federal.

Em 2009, os alunos Ana Luiza Pinto, Anelise Soares Jordão, Bernardo Izan 
Amaral Costa, Bernardo Souza Barbosa, Cristal Fritzsche Celano, Eduardo Ri-
beiro Faria de Oliveira, Eric de Sá Trotte, Fernanda Fábregas Ferreira, Fernando 
Henrique Pizzini Menezes e Rogério Barros Sganzerla, orientados pelo Prof. 
Th iago Bottino, elaboraram um memorial em nome do Grupo Tortura Nunca 
Mais (GTNM/RJ).8

Ao longo de quase 25 anos de existência, o GTNM/RJ se tornou uma 
referência importante no cenário nacional e assumiu um papel importante na 
sociedade, devido a sua ação permanente em defesa dos direitos humanos. A 
parceria do GTNM/RJ com o NPJ deveu -se ao interesse dessa ONG em parti-
cipar do processo no qual se discute a constitucionalidade da prisão temporária.

Na visão do GTNM/RJ, trata -se de uma prisão cujo objetivo é colher os 
depoimentos dos investigados e indiciados no curso de uma investigação po-
licial. E, assim como a antiga prisão para averiguação dos tempos da ditadura 
militar, prende -se o indivíduo para compeli -lo a colaborar de todas as formas 
com a investigação. Afi nal, a pressão psicológica a que é submetido o indivíduo 
em situação de prisão constitui mecanismo destinado exclusivamente a quebrar 
seu escudo de autoproteção, o que não deixa de ser uma violação ao princípio 
da dignidade humana, ferindo a sua liberdade individual através da imposição 
de medo e fraqueza.

O memorial foi aprovado pela diretoria do GTNM/RJ, sendo protocolado 
em 06 de maio de 2010, e o processo ainda aguarda julgamento.

4.4 — Os Projetos Poderes do CNJ (ADI 4145) e Ficha Limpa
Realizados em 2010 e 2011, respectivamente, os projetos Poderes do CNJ e 
Ficha Limpa decorrem da parceria fi rmada entre a FGV DIREITO RIO e o 
Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).

8 O GTNM/RJ foi fundado em 1985 por iniciativa de ex -presos políticos que viveram situações de tortura 
durante o regime militar e por familiares de mortos e desaparecidos políticos. Trata -se de uma associação 
suprapartidária criada não só com o propósito de lutar pelo esclarecimento das circunstâncias de morte e 
desaparecimento de militantes políticos durante o período da ditadura militar, mas principalmente com 
o compromisso de defesa intransigente dos direitos humanos. Considerando que o regime ditatorial con-
tribuiu decisivamente para o esgarçamento e a deterioração de valores éticos, o GTNM/RJ constituiu -se 
em torno do resgate de valores, da dignidade, da defesa e dos direitos da cidadania.
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Fundado em 1843 por Francisco Gê Acaiaba de Montezuma e um grupo 
de eminentes juristas, o IAB sempre esteve envolvido com a formação e desen-
volvimento do desenho das instituições jurídicas brasileiras. Uma de suas pri-
meiras grandes missões, aliás, foi a criação da Ordem dos Advogados Brasileiros 
— OAB, em um contexto de organização do Brasil pós -independente.

Organização de expressão nacional e de grande tradição, o IAB também 
funcionava, ainda nos tempos de Império, como órgão de governo consultado 
pelo Imperador e seus auxiliares diretos, bem como pelos Tribunais, para auxi-
liar com seus pareceres nas mais importantes decisões judiciais a serem tomadas, 
assim como colaborava, por intermédio de seus integrantes, na elaboração das 
leis que governariam o País. Muito mais do que uma entidade de advogados, 
o IAB sempre contribuiu para a formação e o desenvolvimento do projeto de 
uma sociedade brasileira democrática.

Foi o IAB o responsável pelo projeto e elaboração da primeira Constitui-
ção Republicana (1891), o que evidencia ainda mais a sua grande colaboração 
para a construção do desenho institucional brasileiro e o seu desenvolvimento 
político. Ao longo de toda a sua existência, o IAB contribuiu com o aprofun-
damento das ciências jurídicas de modo a enriquecer o debate e o avanço do 
direito brasileiro e das instituições democráticas do País.

No entanto, o IAB jamais tinha participado das ações de controle concen-
trado de constitucionalidade! E a ocasião propícia para essa nova atuação em 
prol do Estado de Direito foi quando o Procurador -Geral da República ajuizou 
uma ADIn contestando os poderes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
para expedir resoluções disciplinando a atuação administrativa de juízes.

Ora, o CNJ foi criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004 com a cla-
ra fi nalidade de buscar meios legítimos para controlar a atuação administrativa 
e fi nanceira do Poder Judiciário, dentre outras importantes atribuições voltadas 
ao aperfeiçoamento institucional deste Poder. Essa missão vinha sendo desen-
volvida mediante ações de planejamento e coordenação, de modo que o Brasil 
pudesse contar com uma atividade judicante transparente, acessível, efi ciente e 
legítima. E a Resolução nº 59 do CNJ (contestada na ADIn 4145) tinha exa-
tamente essa função.

Contando com a assistência do NPJ da FGV DIREITO RIO, o IAB — 
instituição com uma das mais antigas e célebres trajetórias de apoio ao de-
senvolvimento das instituições brasileiras — apresentou -se, pela primeira vez, 
como amicus curiae perante o Supremo Tribunal Federal.

O memorial foi elaborado pelos alunos Ana Luiza Garson Braule Pinto, 
Anelise Soares Jordão, Fernanda Bordeaux Rego Cardoso, Isadora Ruiz, João 
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Paulo da Silveira Ribeiro, Laura Vargas Couto, Maria Carolina Pereira, Marina 
Souza, Mariana Montenegro Carvalho Rego, Nathalia Parente de Azevedo, Pa-
loma Pinto Lourenço Caneca, Rafael de Lima Montarroyos, Rinuccia Faria La 
Ruína e Th iago Pinheiro Corrêa, orientados pelos professores André Rodrigues 
Cyrino e Th iago Bottino. Esse trabalho foi protocolado em 16 de março de 
2011 e sua admissão na ADI 4145 consistiu no reconhecimento de que o IAB 
tem muito a contribuir com o debate formado após a propositura dessa ação, 
oferecendo informações e refl exões importantes e representativas dos advogados 
e de personalidades que secularmente buscaram ideais democráticos e de desen-
volvimento político e jurídico do país.

A parceria com o IAB rendeu um segundo projeto. Durante o ano de 2011, 
os alunos Antonia de Araujo Lima, Felipe Godoy Franco, Fernanda Corrente 
de Souza Pinto, Gabriel Andre Sauer, Guilherme Leta da Costa Rocha, Luiz 
Felipe Tadeu de Freitas Cardoso, Maria Helena Brasil Pessôa de Queiroz, Pedro 
Ivo Cardoso de Aquino e Rafael de Lima Montarroyos, novamente orientados 
pelos professores André Rodrigues Cyrino e Th iago Bottino, elaboraram um 
memorial de amicus curiae em nome do IAB para ser apresentado ao Supremo 
Tribunal Federal.

Esse trabalho encontra -se atualmente sob análise da diretoria do Instituto 
para aprovação e tem como principais fundamentos a crença de que a edição da 
Lei da Ficha Limpa não constitui uma ruptura com o sistema político -jurídico 
no sentido de subverter ou aniquilar o conceito de Estado Democrático de Di-
reito. Muito ao contrário. Constitui mecanismo de aperfeiçoamento da ordem 
democrática; instrumento de controle e governança dos poderes políticos pelo 
povo brasileiro e, por essa razão, merece ser entendido pelo Poder Judiciário 
como decisão política legítima e constitucional.

A afi rmação da Constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa pelo Supremo 
Tribunal Federal reforça o papel da Corte Constitucional como guardiã do pro-
cesso político, ao mesmo tempo em que resguarda o próprio texto constitucio-
nal e seu papel de garantidor de limites fundamentais.

Conclusão
O NPJ é o local em que se realiza o estágio curricular supervisionado do cur-
so de graduação em direito da FGV DIREITO RIO. Pretende -se formar um 
profi ssional com perfi l diferenciado, capaz de refl etir criticamente sobre sua 
atuação social e promover mudanças importantes nas estruturas jurídicas neces-
sárias ao desenvolvimento socioeconômico nacional.
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Uma das formas de alcançar esses objetivos é por meio do treinamento des-
ses alunos de graduação na elaboração de memoriais de amicus curiae em ações 
de controle concentrado de constitucionalidade, que tratem de direitos funda-
mentais. Permitir aos alunos a participação neste processo desenvolve suas ha-
bilidades em termos de redação processual qualifi cada, argumentação jurídica, 
além de ampliar sua noção de cidadania e direitos, dando -lhes a oportunidade 
de crescer como profi ssionais e como pessoas.

Além da formação tecnicojurídica, essa atividade contribui para a pedago-
gia dos direitos fundamentais. Pedagogia é a ciência que estuda, ordena, siste-
matiza e refl ete sobre o processo educativo. E a pedagogia dos direitos funda-
mentais que o NPJ da FGV DIREITO RIO promove consiste em estimular 
nos alunos a refl exão sobre os valores mais importantes do Estado Democrático 
de Direito e a perspectiva da advocacia de interesses difusos ou coletivos e da 
potencial contribuição que o profi ssional do direito pode fornecer na constru-
ção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.
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Política industrial: não há filé grátis
ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

1

RAFAELA NOGUEIRA
2

Na academia ou na política, o tema política industrial voltou ao centro das dis-
cussões com a divulgação, em 2003, pelo Governo Federal, de um documento 
com metas de expansão da política industrial brasileira. Não que em algum 
momento essa discussão tenha desaparecido por completo, mas foi relegada por 
um período a segundo plano. O debate é controverso e por vezes acalorado. Em 
um polo, temos os que são contra todo e qualquer tipo de política industrial. 
No outro, aqueles que vinculam crescimento econômico às políticas industriais. 
Ao centro há os que defendem as “boas” políticas industriais. Alguns países, 
como a França, possuem longa tradição na promoção de políticas industriais; 
outros, como os Estados Unidos e o Reino Unido, pelo menos no discurso po-
lítico, opõem -se a essa ideia. De todo modo, evidências indicam que é cada vez 
mais difícil encontrarmos exemplos de países que vivenciaram saltos de produ-
tividade em alguns setores de suas economias e que não tenham de alguma for-
ma se utilizado de políticas de incentivos setoriais. Países como Coreia do Sul, 
China e demais Tigres Asiáticos são constantemente citados como exemplos de 
políticas industriais que deram certo.

No fi nal do primeiro semestre de 2003, o governo federal brasileiro divul-
gou documento contendo os principais pontos da nova política industrial e de 
comércio exterior. Este foi preparado conjuntamente pelos principais ministé-
rios e órgãos encarregados da elaboração e execução das diretrizes econômicas, 
incluindo o BNDES. O documento fi xa os dois objetivos prioritários da nova 
política econômica: crescimento econômico sustentável com melhora dos in-
dicadores de inserção social e incremento do volume do comércio exterior. Ao 
mesmo tempo, estabelece três prioridades para as políticas públicas que venham 
a ser implementadas no Brasil nos próximos anos: a) melhora e expansão do 

1 Coordenador do Centro de Pesquisa em Direito e Economia — CPDE — da FGV DIREITO RIO. 
Professor da FGV DIREITO RIO.

2 Professora da FGV DIREITO RIO e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Direito e Economia — 
CPDE — da mesma instituição.
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sistema de infraestrutura; b) incremento da efi ciência produtiva da economia, 
notadamente dos setores produtores de bens transacionáveis; e c) aumento da 
capacidade de inovação das empresas, com maior incremento das exportações.

Seguindo as diretrizes inicialmente apresentadas em 2003, o BNDES 
passou a fazer, a partir de 2008, grandes aportes fi nanceiros aos frigorífi cos 
brasileiros usando como justifi cativa a Política de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP), implementada pelo mesmo banco após a crise de 2008. Tal política 
visa “conferir maior potência à Política Industrial, por meio da ampliação da 
sua abrangência, do aprofundamento das ações já iniciadas e da consolidação 
da capacidade de desenhar, implementar e avaliar políticas públicas”. O PDP 
apresentou um programa específi co para o setor de carnes intitulado “Liderança 
mundial e conquista de mercados”. Este documento tinha como objetivos: a) 
consolidar o Brasil como o maior exportador mundial de proteína animal; b) 
fazer do “complexo carnes” o principal setor exportador do agronegócio brasi-
leiro. Além disso, o documento lista os principais desafi os:

1. Ampliar o acesso a mercados com a eliminação das barreiras comerciais
2. Melhorar o status sanitário da pecuária nacional
3. Modernizar e ampliar a infraestrutura logística
4. Garantir o abastecimento de insumos para a produção animal
5. Aumentar o número de matrizes no rebanho nacional
6. Agregar valor à carne exportada

Recentemente, foi anunciado que o Ministério Público Federal do Rio de 
Janeiro decidiu abrir um inquérito civil público para investigar a relação da BN-
DESPAR, braço de atuação no mercado acionário do BNDES, com o grupo 
JBS -Friboi, um dos frigorífi cos benefi ciados com a nova política industrial. No 
entanto, o procurador da República que tomou a decisão de abrir o processo 
não forneceu maiores detalhes sobre o inquérito. O BNDES, por sua vez, infor-
mou que todas as suas operações são feitas com transparência. Esse fato suscita 
a importância do debate sobre o processo decisório que orienta o BNDES no 
sentido de desenho de políticas públicas.

O que não fi cou claro ainda foi o mecanismo pelo qual as empresas seriam 
escolhidas para serem benefi ciárias desses empréstimos. Portanto, fi ca a pergun-
ta: o que pautou a decisão do BNDES de “emprestar” dinheiro ao grupo JBS-
-Friboi, entre outros? A resposta tradicional é a política industrial. Entretanto, 
em um regime democrático, a tomada de decisão pode ser pautada de diversas 
maneiras; ela pode ser a mais efi ciente, a mais justa, a mais politicamente cor-
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reta, ou, ainda, reinventar o modelo decisório, sendo que todas as maneiras en-
contram abrigo dentro de um regime democrático moderno. A recente investi-
gação do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, assim como todo ruído 
feito pela imprensa sobre a relação da BNDESPAR com o grupo JBS -Friboi, 
reforçam a necessidade e a importância de um debate sobre o uso do procedi-
mento decisório que orienta o BNDES. E é exatamente neste contexto que este 
artigo se insere. Apresentamos alguns indicativos da relação entre o BNDES e 
o grupo JBS -Friboi, entre outros, através de levantamento de dados realizado a 
partir de pesquisa conduzida pelo Centro de Pesquisa em Direito e Economia, 
CPDE, da FGV DIREITO RIO.3

Em particular, a JBS -Friboi é a maior distribuidora mundial de proteínas 
animais, com operações em mais de 20 países. Mesmo assim, além dos emprés-
timos diretos, o braço de participações do BNDES, a BNDESPAR, adquiriu 
quase a totalidade das debêntures emitidas pela JBS -Friboi, operação que auxi-
liou a aquisição da processadora de frango americana Pilgrim’s Pride. No total, 
a JBS -Friboi arrecadou R$ 3,479 bilhões, com o BNDES sendo responsável 
por 99,92% deste total, ou seja, R$ 3,476 bilhões. Esses exemplos indicam 
como a internacionalização destas empresas e a concentração empresarial do 
setor está, de alguma forma, vinculada a uma “política industrial” de governo 
operacionalizada por meio do BNDES, aplicação da BNDESPAR e demais 
fundos de pensão.

Esse e outros exemplos análogos revelam a atual estratégia de apoio estatal 
a grandes grupos empresariais em setores nos quais o Brasil já é competitivo. As-
sim, adota -se um discurso político promovendo a imagem de um país diferente, 
mas na prática reforçamos o que já somos: um país especializado na exportação 
de commodities e produtos de baixo valor agregado.

A grande pergunta que a sociedade faz é: Qual o impacto do PDP? Quem 
são os grandes benefi ciados? Quem carrega o ônus? Diante dessa demanda da 
sociedade e da comunidade acadêmica surge essa pesquisa que tenta responder 
empiricamente a algumas dessas inquisições.

Analisando o histórico dos emprésticos, as empresas que obtiveram em-
préstimo (JBS -Friboi, Bertin e Brasil Foods), o que aconteceu com o preço da 
carne paga pelo consumidor fi nal e o preço da carne recebida pelo produtor, 
foi possível notar que houve uma mudança estrutural no mercado de carnes. 
Isto é, a partir de 2008, houve um deslocamento entre o preço pago pelos con-
sumidores e o preço pago pelos produtores, o que poderia ser o indício de que 
algo “estranho” estava acontecendo com o mercado de carnes brasileiro. Pode 

3 Coordenaram essa pesquisa os professores Antônio José Maristrello Porto e a pesquisadora Rafaela Nogueira. 
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haver diversas razões para esse movimento; no entanto, dado que são notórios 
os aportes feitos pelo BNDES, fomos investigar o impacto desses empréstimos. 
É importante notar que outras explicações também são plausíveis; contudo, 
até o presente momento, só foi apresentada uma hipótese alternativa, que será 
descrita mais à frente, mas que ainda não encontra suporte empírico.

Os dados, inicialmente, nos indicaram que um dos possíveis problemas 
causados pela PDP seria um desarranjo no mercado de carnes no Brasil, uma 
vez que os frigorífi cos que obtiveram fi nanciamento do BNDES, além de se 
tornarem maiores, também teriam maior possibilidade de comprar frigorífi -
cos menores (e alguns realmente o fi zeram, embora não seja possível mensu-
rar a quantidade por falta de dados confi áveis). O resultado dessas aquisições 
pode ter sido um setor menos competitivo, gerando uma piora tanto para os 
produtores (preço menor de venda) quanto para consumidores de carne (pre-
ço maior de compra), uma vez que os frigorífi cos atuam como intermediários 
neste segmento, comprando o boi do fornecedor e revendendo a carne para o 
consumidor fi nal.

As diversas perguntas que surgem são: Houve um aumento da concentra-
ção de mercado dentro do segmento de carnes bovinas no Brasil? Os emprés-
timos do BNDES geraram algum mal ao mercado de carne brasileiro? Não se-
remos capazes de responder à primeira pergunta. Para realizar tal tarefa, seriam 
necessários alguns dados, tais como o número de frigorífi cos antes dos emprés-
timos e após os empréstimos. E, com isso, seria possível calcular um índice de 
concentração. Surgem dois problemas com essa informação. O primeiro é que 
esses dados não estão disponíveis de forma confi ável, ou seja, não há estatísticas 
sobre o tema. E o segundo é que somente os dados de concentração setorial 
antes e após os empréstimos não dizem muita coisa, pois em 2008, com a crise 
fi nanceira internacional, muitos frigorífi cos pequenos faliram e foram compra-
dos por frigorífi cos maiores, evento independentemente dos empréstimos. Re-
sumindo, obter um índice de concentração seria interessante para corroborar 
ou não a nossa hipótese, mas esse dado sozinho não seria sufi ciente para explicar 
o problema.

O estudo, portanto, pretende responder à pergunta: Os empréstimos do 
BNDES geraram algum mal ao mercado de carne brasileiro? Para isso, neces-
sitamos de alguns dados que foram fornecidos pelo IBRE (Instituto Brasileiro 
de Economia). A base de dados utilizada é composta pelo Índice de Preço ao 
Consumidor e o Índice de Preços Recebidos pelo Produtor de alguns produtos. 
Os produtos que utilizamos em nosso estudo foram: laranja, café, açúcar e car-
ne bovina. Mas por que usar tais produtos, além de carne bovina?
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As técnicas de econometria nos permitem calcular o impacto de um even-
to, no nosso caso os empréstimos do BNDES, mas para isso precisamos com-
parar com outros grupos similares. De outra forma, não adiantaria analisarmos 
apenas o preço pago pelos consumidores e o preço recebido pelos produtores 
de carne bovina, uma vez que ambos estão contaminados pelos empréstimos do 
BNDES. Precisamos de outro grupo, que tenha as mesmas características que 
carne bovina (no caso, sejam bens exportados com pesos similares na balança 
de exportação, bens primários e bens suscetíveis à crise fi nanceira internacional 
de 2008), mas que não tenham obtido empréstimos.

Mas por quê? Suponha que tenhamos utilizado apenas o preço pago pelos 
consumidores e o preço recebido pelos produtores de carne bovina, e que ti-
véssemos encontrado como resultado que houve um aumento estatisticamente 
signifi cativo nessa diferença após os empréstimos. Ainda assim, não podería-
mos concluir nada. Temos que olhar outros grupos (grupos de controle) para 
saber se não houve um mesmo aumento nessa diferença (entre preço pago pelos 
consumidores e o preço recebido pelos produtores). Caso tenha havido, isso 
signifi ca que o que aconteceu com a carne bovina no Brasil não está relacionado 
com os empréstimos do BNDES, mas sim com algum outro evento que ainda 
não conseguimos identifi car. Mas se encontramos que só houve um aumento 
na diferença entre o preço pago pelos consumidores e o preço recebido pelos 
produtores para o setor de carne bovina, e não houve o mesmo com outros 
setores similires, então podemos dizer que existem fortes indícios de que os 
empréstimos causaram uma ruptura no mercado de carne bovina.

Sendo assim, este estudo tem como objetivo calcular o impacto dos em-
préstimos aos frigorífi cos no mercado de carnes no mercado brasileiro. Para 
tanto, compara outros setores ao de carnes, compostos por três produtos pri-
mários (café, açúcar e laranja) cujas tendências macroeconômicas são similares 
ao longo do tempo com a tendência de longo prazo de carne bovina. Uma 
das premissas do estudo é a de que todos os setores apresentavam uma mesma 
tendência de crescimento similar antes do início dos empréstimos do BNDES 
em 2007 e que, por serem parecidos, sentiriam o impacto da crise fi nanceira 
de 2008 de forma análoga. Portanto, a única diferença importante entre os se-
tores seriam os empréstimos recebidos pelos frigorífi cos. Desse modo, torna -se 
possível separar os dois efeitos — crise de 2008 e empréstimos do BNDES —, 
e calcular como os empréstimos podem ter impactado o preço, tanto recebido 
pelo fornecedor como o pago pelo consumidor fi nal.

O nosso método escolhido indicou um aumento da margem de lucro para 
os frigorífi cos em detrimento do excedente do fornecedor e do consumidor de 
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carnes. Em outras palavras, o consumidor está pagando mais, o fornecedor está 
ganhando menos e os frigorífi cos estão ganhando dos dois lados.

A metodologia utilizada foi diferença em diferença (dif -dif ) que nos permite 
justamente comparar para dois grupos semelhantes — um de controle e outro 
de tratamento —, eventos exógenos diferentes.

A nossa base de dados, conforme já mencionado, foi cedida pelo IBRE e 
consiste de 128 observações temporais divida entre 6 variáveis. A base é dividi-
da entre preço pago pelos consumidores e preço recebido pelos produtores para 
os seguintes produtos: carne bovina, laranja, café e açúcar. Além disso, a base 
tem peridiocidade mensal, tendo início em dezembro de 1999 e terminando 
em julho de 2010 — está, portanto, incluído neste período os meses da crise 
fi nanceira internacional de 2008, que teve como marco inicial a quebra do 
banco Lehman Brothers.

O presente estudo sugere que, relativamente a outros setores, que também 
sentiram o impacto da crise de 2008, o setor de carne bovina apresentou simul-
taneamente aumento de preço ao consumidor fi nal e queda de preço recebido 
pelo produtor. Diante disso podemos dizer que há indícios de que os emprésti-
mos fornecidos pelo BNDES possibilitaram a ampliação dos lucros dos frigorí-
fi cos à custa dos consumidores e produtores de carne brasileiros.

Nossas estimativas evidenciam que o preço de carne bovina paga pelo con-
sumir teve aumento signifi cativo de 20% devido somente aos empréstimos do 
BNDES, se utilizarmos como variável de controle o preço do café. Se usarmos 
a variável de controle preço da laranja, esse crescimento foi signifi cativo de 
12%. As estimativas mostram que do lado do produtor houve uma queda do 
preço recebido ou um aumento menor do que o repassado para o consumidor 
fi nal, mas não signifi cativo. Quando o grupo de controle é café, calculamos que 
o preço pago aos produtores teve queda de aproximadamente 4%. Quando o 
grupo de controle é o preço da laranja houve aumento de quase 4%. De forma 
geral, nossas estimativas evidenciam um descompasso entre o preço pago pelo 
consumidor e o preço recebido pelo produtor.
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Fonte: IBRE.

É importante ressaltar que o estudo se limita a sugerir que há indício de 
que houve desarranjo no mercado de carnes no Brasil. Para que tal indício seja 
comprovado, é necessário maior aprofundamento no tema.

De forma geral, abre -se uma janela para futuras discussões quanto ao dire-
cionamento de políticas industriais no Brasil, uma vez que não está claro ainda 
quem está ganhando o quê e o quanto está ganhando. E, mais importante, à 
custa de quem.

Além disso, é importante perceber as limitações do presente artigo. Con-
forme já mencionado, gostaríamos de saber o índice de concentração do mer-
cado bovino antes e depois dos empréstimos, mas, por falta de dados confi áveis, 
isso não é possível.

Outra limitação do artigo é uma hipótese utilizada na aplicação da metodo-
logia escolhida, ou seja, no dif -dif. Não mencionamos (pela própria proposta deste 
documento) que o dif -dif necessita de diversas hipóteses e que entre elas se encon-
tra a necessidade de eventos aleatórios. Ou seja, para que a nossa estimação seja 
correta, é necessário que a escolha entre os frigorífi cos benefi ciados pelo BNDES 
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tenha sido aleatória. E como o BNDES, ao contrário do que alega, não fornece 
justifi cativas claras para as suas tomadas de decisão, concluímos que, até o presente 
momento, essa hipótese faz sentido diante do próprio discurso do BNDES. Se no 
futuro os critérios de seleção se tornarem mais claros, então será possível refi nar a 
nossa estimação de modo a acrescentar as mudanças e então conseguir estimativas 
mais apuradas, que podem ou não corroborar nossos resultados atuais.

E fi nalmente, a nossa terceira limitação é o fato de não sabermos exata-
mente quando o empréstimo se torna disponível para utilização. No site do 
BNDES há um registro de quando o dinheiro foi autorizado, mas não sabemos 
quando o mesmo chega até a empresa. Esse dado nos permitiria saber com 
maior precisação quando o impacto dos empréstimos foi sentido. Não foi abor-
dado até o momento, devido a proposta deste documento, mas necessitamos 
para estimação do modelo da data em que os empréstimos são sentidos, ou seja, 
disponíveis para as empresas. Como não é possível obter estes dados, utilizamos 
como proxy a data disponibilizada no site, isto é, a data de liberação do dinhei-
ro. No entanto, achamos que não há grande perda de generalidade ao usarmos 
o dado utilizado, uma vez que não é trivial quando os investimentos (compras 
de novos frigorífi cos etc.) serão realizados e portanto sentidos pela sociedade.

O ideal para que os pesquisadores empíricos como nós possam avaliar po-
líticas tais como essa realizada pelo BNDES é que se tenha clareza de ações. 
Por que algumas empresas receberam dinheiro e outras não? Quais foram os 
critérios de seleção ou exclusão? Quando cada uma recebeu o empréstimo? O 
dinheiro pode ser gasto da forma que as empresas quiserem? Há restrições? De 
modo geral, o BNDES é uma caixa preta que necessita ser aberta para a socie-
dade. Caso isso não ocorra, não será possível fazer uma discussão que tenha base 
em critérios tecnicocientífi cos, o que nos propomos a fazer no presente artigo.

A discussão sobre quem deve ser o escolhido para receber os incentivos 
de uma política industrial deveria passar por critérios claros e transparentes 
e maior controle democrático do processo de tomada de decisão no âmbito 
das estratégias de políticas industriais. Com isso, a discussão deixa de ser se 
queremos ou não alguma política industrial, mas sim como devemos realizá -la. 
Qualquer forma de política industrial deve ser dirigida a ganhos da sociedade. 
Política industrial não é um bicho de sete cabeças. Tampouco é letal. Em vez 
de escolher mais ou menos política industrial, devemos compreender que ela 
pode ser organizada de diferentes formas, com diferentes consequências. A ideia 
de que os arranjos institucionais atuais são os únicos possíveis é uma ilusão. As 
formas já estabelecidas hoje representam apenas uma opção que não necessaria-
mente é a mais efi ciente.
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A criação de “campeãs nacionais” poderia ser uma justifi cativa da tomada 
de decisão em um modelo democrático, mas nada é dito sobre uma política 
governamental explícita de concentração em setores específi cos; falta trans-
parência. Faltam mecanismos formais e objetivos de controle e accountability 
quanto às justifi cativas e limites da estratégia de apoio estatal à consolidação de 
empresas, que possibilitem coibirmos práticas de rent seeking.4 Falta previsão de 
possíveis sanções quando não são alcançadas as metas estabelecidas ou outros 
mecanismos de reciprocidade. Dado esse cenário, não é surpreendente o fato de 
que os indicadores de sucesso da estratégia atual do governo não sejam claros.

É importante ressaltar que o estudo aqui apresentado se limita a sugerir 
que há um indício de desarranjo no mercado de carnes no Brasil. Para que seja 
comprovado esse indício, é necessário maior aprofundamento no tema. As pes-
quisas que relacionam direito e economia, principalmente utilizando métodos 
de econometria, podem auxiliar no aprofundamento das críticas e melhoria dos 
diagnósticos sobre as políticas econômicas brasileiras. De um lado, podemos 
aferir impactos econômicos de determinadas ações institucionais; de outro, po-
demos avaliar a arquitetura jurídica que legitima tais posições.

De uma forma geral, abre -se uma janela para futuras discussões quanto ao 
direcionamento de políticas industriais no Brasil, uma vez que não está claro 
ainda quem está ganhando o quê e quanto está ganhando. E o mais importante: 
à custa de quem?

A grande conclusão a que podemos chegar é a de que o dito popular está 
certo: não há fi lé grátis.

4 É uma tentativa de derivar renda econômica pela manipulação do ambiente social ou político no qual as 
atividades econômicas ocorrem, em vez de agregar valor.
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Direito e cinema — uma novidade que se renova
GABRIEL LACERDA

A Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, FGV DIREITO RIO, estava 
ainda em organização. A primeira turma ainda não havia começado. Em uma 
conversa informal, no curso de um almoço -solenidade, com ar de quem acaba-
va de ter uma ideia, Joaquim Falcão me perguntou se eu estaria interessado em 
ser professor da escola que estava sendo organizada. E acrescentou — a ideia é 
simples: passar fi lmes e conversar com os alunos sobre eles.

Aceitei imediatamente e com entusiasmo. O curso iniciaria dali a 6 meses. 
A ideia era então apenas uma ideia. Não havia bibliografi a, não havia experiên-
cia prévia conhecida, não havia sequer uma lista de fi lmes. E não havia muito 
tempo para conversa. Era preciso começar imediatamente a selecionar fi lmes e 
organizar o curso.

Comecei então a pesquisar, na Internet, em livros, nas locadoras, fi lmes 
que pudessem ser exibidos. No processo, foram gradualmente se formando as 
ideias do curso. Em alguns meses de trabalho de pesquisa, assisti a quase duzen-
tos fi lmes. A única certeza e a única limitação era que o curso necessariamente 
seria para alunos do primeiro período. Afi nal, no semestre que estava para co-
meçar, só haveria uma turma, a turma do primeiro período.

A experiência ocorreu. Para mim, para os alunos e, acredito sem ter total 
certeza, também para o universo acadêmico, foi uma verdadeira novidade.

Essa novidade foi relatada em um livro, editado pela Editora da Fundação 
Getúlio Vargas — O direito no cinema. Prefaciado por Joaquim Falcão, o livro, 
em sua introdução, confessa que pretende ser apenas o relato de uma experiên-
cia, válida, como toda experiência, para que, a partir dela, novas experiências 
possam ser feitas.

E é exatamente isso que ele é. O direito no cinema essencialmente incorpora 
as apostilas que foram sendo preparadas para o curso, acrescidas pelas notas que 
fi z para a apresentação de cada um dos fi lmes selecionados, nos dois semestres 
em que a disciplina foi ministrada. Contém ainda uma lista de vários outros 
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fi lmes com um pequeno resumo do enredo, nome do diretor, tempo de duração 
e ano de produção. São fi lmes que não foram apresentados no curso, mas que 
poderiam eventualmente vir a ser utilizados.

Esse, aliás, entre parêntesis, o primeiro grande desafi o e atrativo da expe-
riência. Produzem -se anualmente centenas, senão milhares de fi lmes que vão 
se acrescentar ao imenso número de produções já existentes. Ao selecionar um 
número necessariamente limitado de fi lmes para exibição, é forçoso deixar de 
lado milhares de outros igualmente ou talvez até mais interessantes.

A apostila continha ainda, para cada fi lme exibido, uma indicação de al-
guns pontos de refl exão e uma lista de frases ou cenas de relevo. As minhas notas 
para a condução da aula costumavam antecipar perguntas -eixo que pudessem 
provocar o debate. Muitos dos fi lmes exibidos eram baseados em situações reais. 
Nesses casos, procurei tanto quanto possível, usando a ferramenta da Internet, 
comparar a versão cinematográfi ca com o que ocorreu na vida real.

Em casos em que o enredo se baseava em um processo, foram pesquisadas 
e incluídas na apostila as decisões proferidas pelos tribunais no caso real. Fas-
cinante, por exemplo, a experiência de debater em aula o acórdão da Suprema 
Corte norte -americana que decidiu o caso Hustler Magazine, Inc. v. Falwell. 
Nesse processo, a revista Hustler, de propriedade do irreverente jornalista Larry 
Flint, é processada por Jerrry Falwell, um pastor tele -evangelista, por ter divul-
gado uma suposta entrevista em que o pastor dizia que sua primeira relação 
sexual havia sido com a própria mãe. A pesquisa revelou ainda decisão com 
tema análogo, no Brasil, em que o Supremo Tribunal Federal julgou ação 
de perdas e danos movida por um desembargador da Justiça do Trabalho, 
acusado de corrupção, contra a jornalista Danuza Leão. O fi lme — O povo 
contra Larry Flint — uma biografi a romanceada do jornalista processado, 
transformou -se, no debate, em uma ilustração viva de um caso real relevante 
sobre o equilíbrio sempre dinâmico que o direito precisa encontrar entre a 
liberdade de expressão e os direitos individuais de cada cidadão à honra e à 
privacidade.

Na introdução, tanto do curso como do livro, foram enunciados o que, 
no processo de seleção dos fi lmes a exibir, foram se delineando como sendo os 
propósitos da atividade. Foram eles, transcrevendo:

a) Sensibilizar os alunos para uma atitude diante da realidade
Ser advogado é não apenas uma profi ssão, mas uma atitude diante da 

vida. A mente de um advogado deve estar pronta a captar elementos da reali-
dade que normalmente não são percebidos por outros profi ssionais. Já foi dito 
que um advogado deve distanciar -se dos simples certos e errados, pretos e bran-
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cos do homem comum. As duas partes que lutam em um processo geralmente 
têm, ambas, argumentos e razões. Assistir a fi lmes, como preparação para um 
debate posterior orientado, contribui para formar essa atitude.

b) Ajudar os alunos a perceberem qual o papel social da profi ssão que 
estão começando a aprender

O advogado não é nem o mocinho da lei, que muda o mundo em cada 
caso, salva a pátria e defende o bem, nem, tampouco, apenas mais um ator 
ou um instrumento em um esquema amplo de controle social. Pode ser — e 
é — um pouco as duas coisas. A experiência de trabalhar com a razão e o inte-
lecto, sobre um material produzido primordialmente para ser percebido com a 
emoção, ajuda a formar a consciência dessa dualidade e a informar escolhas.

c) Transmitir, compreender e fi xar uma certa dose de informação básica 
sobre temas jurídicos

O cinema é também um instrumento de informação. Prestando atenção 
em certos fi lmes é possível aprender muita coisa. A própria emoção que o 
cinema mobiliza suscita curiosidade e predispõe à absorção de conhecimento. 
Na condução da atividade, surgirão naturalmente perguntas que o professor 
procurará responder e cuja resposta acrescerá às informações registradas na 
mente dos alunos. Por exemplo: Em que circunstâncias um caso pode ir à Su-
prema Corte? Que tipos de casos são decididos pelo júri? Como se deve apre-
ciar a prova? Qual o valor prático das garantias expressas na Constituição?

d) Exercitar capacidade de expressão, poder de síntese e habilidade de 
argumentação

Uma das grandes difi culdades com que os advogados em início de carrei-
ra normalmente se defrontam é como traduzir uma realidade multifaceta-
da, complexa e mutável, utilizando as formas e conceitos lógicos que o direito 
mobiliza para captar essa mesma realidade. Um delegado de polícia tem que 
enquadrar o indivíduo trazido preso em artigos do Código Penal; o defensor 
precisa expressar em linguagem forense o emocionado relato que seu constituin-
te lhe faz dos motivos pelos quais espera poder ser absolvido; advogados cíveis 
devem reduzir a termos inteligíveis aquilo que acertam duas pessoas que discu-
tem um contrato ou um casal que se separa. No desenvolvimento da atividade, 
os alunos serão constantemente solicitados a fazer esse tipo de exercício.

e) PENSAR
Tomando conhecimento dos temas de sua profi ssão levados ao cinema, 

o estudante de direito, espera -se, será naturalmente estimulado a refl etir e 
a fazer perguntas cruciais que provavelmente já se tenha feito antes: Que 
signifi ca ser advogado? Por que escolhi esta faculdade e não outra? É esta 
realmente a profi ssão que desejo seguir?

Cadernos de Direito 2011 v3.indd   45Cadernos de Direito 2011 v3.indd   45 06/01/12   17:3906/01/12   17:39



46 CADERNOS DE DIREITO 2011

Esses objetivos, acredito, foram plenamente cumpridos. Os alunos, ini-
ciantes, tiveram despertada sua atenção para a presença do direito em situações 
do cotidiano ou em criações artísticas. Ou, como diz Joaquim Falcão no prefá-
cio que escreveu para o livro:

Tornar o cinema mais do que apenas um entretenimento, mas também 
um foco, uma fonte, uma arena, onde se descobre, discute e critica, se satisfaz 
e se frustra com temas, situações, profi ssionais e dilemas do Direito e de seu 
exercício. O cinema, o fi lme, o enredo, as situações nele reveladas aparecem 
como relações capazes de serem juridicamente entendidas e explicadas.

A atividade complementar serviu também para despertar nos alunos per-
cepções da advocacia como profi ssão: o advogado, mesmo quando atua essen-
cialmente como um patrono de interesses, precisa fazer opções éticas e, mais 
que isso, acaba, com sua atuação individual, infl uenciando a própria sociedade. 
Um advogado que ganha dinheiro cobrando indenizações milionárias de uma 
grande empresa que poluiu fontes de água e causa graves danos à saúde dos 
habitantes de uma área acaba ajudando a provocar a consciência coletiva para 
a necessidade de respeitar o meio ambiente. (Tema tratado no fi lme A qualquer 
preço — A civil action). Outro fi lme — O homem que fazia chover — mostra 
precisamente os dilemas éticos com que se defronta um jovem advogado no 
começo de sua carreira.

O terceiro e o quarto dos propósitos acima enunciados são, por assim 
dizer, instrumentais e quase óbvios. Para compreender o enredo dos fi lmes é 
necessário travar um primeiro contato com informações objetivas sobre ins-
tituições jurídicas que, mais dia menos dia, iriam ser apresentadas aos alunos. 
Exemplo disso seria, por exemplo, as diferenças no uso do júri, no direito norte-
-americano e no direito brasileiro. Evidente por si mesmo que, para expressar 
a opinião sobre um ponto polêmico do enredo de um fi lme, que nasce de uma 
percepção essencialmente intuitiva, o aluno tem que ser capaz de articular ver-
balmente de forma coerente sua sensação, de colocar em palavras o que precisa 
ser dito — e esta é uma habilidade essencial à profi ssão de advogado.

O fi lme Filadélfi a — também baseado em um caso real — permite traba-
lhar, entre outros, esses temas. Andy, um jovem advogado homossexual, contrai 
o vírus HIV e é despedido do escritório onde trabalhava. Andy aciona o escri-
tório por discriminação e acaba obtendo uma indenização que vai reverter em 
favor de seu companheiro, já que o próprio Andy falece no curso do processo. 
O debate, vibrante, que o fi lme suscita força os alunos a se expressarem com 
correção, ensina como funciona o júri nos Estados Unidos. Mostra ademais 
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como o direito evolui — a ação de Andy seria a primeira contra atos de discri-
minação em função de opção sexual. Uma única frase do fi lme, dita por Andy 
na sessão do tribunal, que os alunos certamente retêm, pela carga emocional 
que a cena envolve, é extremamente importante para a percepção da realidade 
da profi ssão de advogado. Diz Andy que aquilo que mais o atrai na profi ssão de 
advogado é que ocasionalmente, não com frequência, ele se sente parte do processo 
de fazer justiça.

O último dos propósitos da atividade — como inicialmente apresentada, 
no primeiro curso e no livro — acaba por ser o mais importante. O exercício 
milenar de refl etir, de pensar, essencial à vida inteligente, parece tornar -se cada 
dia mais raro, em uma época que privilegia o movimento e a ação, em que a 
busca de conhecimento é cada vez mais uma sucessão afl ita e às vezes errática de 
cliques, do que uma pesquisa consciente e meditada.

Quantas cogitações provoca, por exemplo, um fi lme como Amistad, que 
conta a história do que aconteceu quando, em meados do século XIX, um grupo 
de negros, trazidos da África para serem escravos na América Espanhola e que 
estavam sendo transportados de Cuba para outra colônia, se revolta, sequestra 
o navio e mata quase toda a tripulação. Dois sobreviventes, poupados pelos re-
voltosos para que guiassem o barco, conseguem que a nave acabe aportando na 
costa dos Estados Unidos. Ali, o navio é apreendido e começa um complexo 
litígio judicial. Os tripulantes que não foram mortos, ofi ciais da Marinha ame-
ricana que haviam realizado a apreensão e a própria Coroa espanhola disputam 
a propriedade do navio e da carga — em que estão incluídos os escravos. Para-
lelamente, um promotor quer punir os negros por homicídio. O caso chega até 
a Suprema Corte, que examina uma por uma as complexas questões que o caso 
comporta, à luz do direito da época. Na apostila e no livro, reproduzem -se tre-
chos relevantes da longuíssima decisão da Suprema Corte. E perguntas, muitas 
perguntas, para cuja resposta é indispensável a capacidade de refl etir.

Voltando ao prefácio, é ainda Joaquim Falcão quem ressalta a importância 
do compromisso com a inovação, que eu teria assumido ao aceitar conduzir a 
atividade e que, segundo Joaquim, decorre do compromisso da própria FGV DI-
REITO RIO com a inovação.

O problema que se apresenta a quem se compromete com a inovação é 
que aquilo que hoje é novidade amanhã deixa de o ser. Em 2005, a simples 
experiência de passar fi lmes e debatê -los aparecia como algo pioneiro. Hoje, 
ainda não se pode dizer que essa ideia tenha se consolidado defi nitivamente no 
repertório acadêmico, mas está, por certo, bem mais disseminada, não apenas 
em faculdades de direito mas em outras escolas.
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Busquei, contudo, na atividade complementar que conduzi, fazer da ino-
vação uma constante. E, efetivamente, a cada ano tenho procurado dar ao curso 
uma aproximação diferente.

A primeira grande diferença foi abrir o leque de fi lmes selecionados. No 
primeiro semestre de 2005, todos os dez fi lmes exibidos, sem exceção, tinham 
na trama um processo e mostravam cenas em tribunais. (12 homens e uma 
sentença, O homem que fazia chover, Kramer versus Kramer, As regras do jogo, 
Juramento ao silêncio, Julgamento fi nal, O povo contra Larry Flint, Filadélfi a e 
Amistad). Já no segundo semestre, a maioria dos fi lmes continuava a ter cenas 
de tribunal ou de processos que passaram ou fatalmente viriam a passar por 
tribunais (As bruxas de Salem, Na captura dos Friedman, Oleanna, Justiça, Jul-
gamento em Nuremberg, Helter Skelter — a visão do diretor). Mas já se permitiu 
a introdução no programa de fi lmes como Chicago (um típico musical em que 
o processo aparece como uma verdadeira alegoria fantasiosa), À espera de um 
milagre (enredo puramente fi ccional em torno de um condenado à morte com 
poderes sobrenaturais) e, fi nalmente, Conspiração. Este último fi lme procura 
retratar, a partir de dados reais, o que teria sido a famosa reunião de Wannsee, 
um encontro realizado em janeiro de 1941 em que os líderes nazistas foram co-
municados da decisão de exterminar os judeus na Europa e solicitados a prestar 
sua colaboração na hedionda tarefa.

Começava -se com esses dois últimos fi lmes a estender a discussão, antes 
centrada em mostrar como o processo judicial se mostra no mundo real, para 
abordar temas próximos da fi losofi a do direito. Em À espera de um milagre, 
todos — personagens e espectadores — são convencidos que o condenado à 
morte não cometeu o crime pelo qual foi condenado e que é um homem excep-
cional e generoso; mas o sistema judicial torna impossível evitar sua execução. 
No musical Chicago, o processo criminal se transforma em um espetáculo, que 
um hábil advogado descreve em uma canção em que conta como manobra os 
jurados. Na reunião de Wannsee, mostra -se um fenômeno mais amplo — como 
as responsabilidades e consciências individuais podem ser dissolvidas em uma 
sociedade, a ponto de levar homens com boa formação a concordar com algo 
tão hediondo como o holocausto. O fi lme Conspiração mostra ainda, de forma 
dramática, como é difícil individualizar responsabilidades em um crime come-
tido e patrocinado pelo próprio governo de um país.

O último fi lme do segundo semestre de 2005 marcou decididamente a 
abertura da discussão. O fi lme exibido foi um clássico de Steven Spielberg, 
Minority report — a nova lei, que poderia ser classifi cado como de fi cção cien-
tífi ca. Graças a poderes psíquicos descobertos em três indivíduos, chamados de 
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Precogs, as autoridades de Washington conseguem ter previsões, nas quais con-
fi am cegamente, de que um homicídio vai ser cometido. Com isso, conseguem 
prender os futuros assassinos, antes mesmo que cometam o crime. O fi lme é 
predominantemente de ação, mas aborda questões fundamentais do ponto de 
vista jurídico. Afi nal, o sistema montado consegue efetivamente reduzir prati-
camente a zero a taxa de homicídios, mas, para isso, baseia -se em uma certeza 
que parece absurda e na possibilidade de deter indivíduos que ainda não come-
teram a ação criminosa supostamente inevitável que certamente praticariam se 
não fossem detidos. Em que a certeza de que o crime previsto pelos Precogs vai 
ocorrer diverge da certeza que a lei confere à decisão do júri?

Enquanto ainda corria o primeiro ano da disciplina, continuei a ler, pes-
quisar e, sobretudo, a refl etir sobre a experiência. Em 2006 e 2007, o rol de 
fi lmes exibidos foi expandido, procurando abordar mais os grandes temas e 
menos os chamados fi lmes de tribunal.

Exemplos típicos seriam o canadense Invasões bárbaras e o quase épico 
Babel, de Alejandro Iñarritu. No primeiro, um cético professor universitário, 
Remy, é assistido em seus últimos dias por seu fi lho Sébastien, rico operador 
de mercado em Londres. Para dar ao pai um fi m ameno, Sébastien corrompe o 
sistema de saúde ofi cial do Canadá, suborna o sindicato profi ssional, abre uma 
linha de fornecimento e consumo de heroína, usada como analgésico, e, por 
fi m, organiza uma festa de despedida, em que o pai é morto com injeções, em 
uma casa à beira do lago, rodeado por seus amigos de toda a vida. O homem ge-
neroso, um fi lho modelar, que age carinhosamente, comete vários crimes. Ha-
veria um descompasso entre a lei e o senso comum de aprovação de condutas?

Já Babel é um exercício sobre a globalização. Uma mulher americana, em 
viagem turística ao Marrocos, é ferida por um disparo acidental, feito por um 
menino que brinca com um fuzil que seu pai, pastor de cabras, acabara de com-
prar para caçar coiotes. Em torno do episódio, são desenvolvidas tramas e his-
tórias: na Califórnia, onde moravam a turista ferida e seu marido, no México, 
onde a governanta dos fi lhos do casal leva -os para uma festa de casamento, sem 
consentimento ofi cial, no Japão, onde reside o alto executivo que presenteou 
um guia marroquino com o fuzil, depois vendido ao pastor. O atentado à turis-
ta é investigado até as últimas consequências. A governanta mexicana, imigran-
te ilegal, é expulsa dos Estados Unidos. Mas não se faz sequer uma investigação 
superfi cial sobre duas mortes, ocorridas em circunstâncias pouco claras — a da 
esposa do industrial japonês e a do fi lho pequeno da turista americana.
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A busca de novidades prosseguiu.
Em 2008, acatando a sugestão de Rogério Barcelos Alves, cataloguei os diversos 
fi lmes examinados por temas e, ao programar a atividade, utilizamos e discu-
timos em cada aula um fi lme ilustrativo do respectivo tema. Foram abordados 
assuntos como verdade construída, violência urbana, racismo, pena de morte, es-
tado totalitário, papel da mulher na sociedade etc.

Essa seleção em temas abriu caminho para uma experiência mais ampla e 
mais profunda, realizada em 2009. Nesse ano, em dois semestres, foram exibi-
dos e discutidos documentários e fi lmes sobre um único tema — a era nazista. 
Dentro desse único tema, o foco foi situado nos mecanismos jurídicos — leis, 
decretos, tratados e outros atos normativos e nas doutrinas teóricas e fi losófi -
cas — em que se basearam as ações que marcaram essa época especialíssima da 
história do século XX. Os textos respectivos foram pesquisados, predominante-
mente na Internet, e incluídos na apostila e no livro.

A experiência foi enriquecida, utilizando -se outras formas de expressão 
artística. Na capa da apostila, uma gravura de Goya, legendada pelo próprio 
pintor, tendo por título O sono da razão produz monstros. No texto, uma cena 
curta tirada de uma peça de teatro descrevendo um julgamento, transcrita de 
Bertold Brecht — terror e miséria no Terceiro Reich, considerações sobre material 
literário de fi cção (o interessante livro de Norman Mailer, O castelo na fl oresta, 
com a biografi a imaginária de Hitler feita por um hipotético demônio), peque-
nos trechos do Diário de Anne Frank etc. Foi provocada inclusive, como ajuda 
à compreensão intelectual da matéria, uma experiência puramente sensorial, 
ouvindo em sala marchas militares nazistas e trechos orquestrais compostos por 
Richard Wagner. O material impresso foi também inserido em arquivos eletrô-
nicos, permitindo que textos e ilustrações fossem, durante a aula, projetados 
em uma tela. Na prova, pediu -se aos alunos que comparassem o julgamento 
de Nuremberg ao julgamento de Saddam Hussein. Como trabalho os alunos 
deveriam escrever uma carta a Anne Frank.

Todo esse material, além de procurar produzir na turma uma reação emo-
cional de reação aos horrores da era nazista, foi organizado em torno de uma 
ideia central, expressa na primeira aula: o direito é um sistema de controle so-
cial que interage com outros sistemas. Estudando o direito produzido por uma 
sociedade como o Terceiro Reich — que pode ser considerada uma sociedade 
patológica e que, talvez por isso mesmo, teve uma duração limitada no tempo, 
existindo por apenas doze anos — talvez seja possível compreender melhor 
outros sistemas sociais e a interação entre os elementos que os formam. Ajuda, 
nesse esforço, o fato de que cada um dos elementos formadores do estado na-
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zista foram examinados em pormenor sob os mais diversos ângulos, pelas mais 
diversas fontes.

Dessa experiência surgiu outro livro, lançado em agosto de 2011 — Na-
zismo, cinema e direito.

A busca de novidades prosseguiu em 2010 e 2011. Em 2010, produziu -se 
uma nova apostila, selecionando fi lmes sob uma temática que foi denominada 
Limites do direito. A ideia desenvolvida é de que todos os elementos que for-
mam o sistema de controle social denominado direito estão orientados pela 
busca de uma abstração — a ideia de justiça. O direito está sempre procurando 
realizar justiça, conceito que — dizia a apostila — tem pontos de contato com 
os conceitos de amor ou mesmo de Deus — entidades imateriais, que ninguém 
pode afi rmar com certeza se existem ou não, mas em que muitos acreditam e 
quase todos os seres humanos tendem a buscar como um ideal.

Até que ponto o direito consegue ajuda a realizar justiça? Que limites exis-
tem para que o direito possa caminhar na direção desejada? A punição do as-
sassino faz justiça?

Exemplo típico de fi lme que compôs essa série foi o clássico de Costa Ga-
vras, A morte e a donzela. Uma república sul -americana é redemocratizada de-
pois de um período ditatorial. Gerardo, um conhecido advogado, é indicado a 
ministro da Justiça e está discutindo em que medida vai punir os crimes pratica-
dos durante o regime deposto. Sua esposa, Paulina, é uma das vítimas. Durante 
a ditadura, foi presa e torturada. No processo, foi várias vezes estuprada por 
um único homem, ao som do famoso quarteto de Schubert que dá nome ao 
fi lme. Ela não conhece o estuprador, posto que sofreu a tortura e o estupro com 
os olhos vendados. Mas, pelo som da voz, reconhece -o na pessoa de Roberto 
Miranda, um desconhecido que aparece em sua casa depois de dar uma carona 
a Gerardo, que tinha tido um pneu furado na estrada. Paulina consegue amar-
rar Roberto e força -o a gravar um vídeo, confessando ser o estuprador. Mas a 
confi ssão soa falsa. Paulina então força -o a caminhar, com os braços amarrados 
atrás das costas, até um abismo, para o qual ela já tinha empurrado o carro de 
Roberto. Sentindo que vai mesmo ser morto, Roberto afi nal, deixa escapar, em 
uma verdadeira catarse, a confi ssão espontânea de seu crime. Paulina então dá-
-se por satisfeita e o deixa ir embora. Na cena fi nal do fi lme, Paulina e Gerardo 
veem Roberto e os fi lhos em um concerto, justamente quando está sendo toca-
do o quarteto A morte e a donzela. Não se cumprimentam, masPaulina mantém 
a cabeça erguida.

O simples resumo do enredo do fi lme mostra sua riqueza. O debate foi fo-
cado em torno da ideia de como dar à vítima de um crime a satisfação devida. O 
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ideal de justiça, certamente, seria que o crime não tivesse sido cometido. Mas, 
depois de ocorrido, que tipo de ação mais se aproxima de restabelecer o equilí-
brio rompido com a ação criminosa? No caso do fi lme, Paulina se contenta em 
provocar a confi ssão. O relato frio e cínico das ações de Roberto Miranda dá a 
ela talvez uma satisfação maior do que lhe daria a morte de seu algoz. Roberto 
agora a olha com respeito. Sua pose de bem -sucedido médico e chefe de família, 
ele sabe, para Paulina e para Gerardo, está desmoralizada. Paulina agora pode 
ouvir e apreciar o quarteto de Schubert, que, desde sua tortura, lhe despertava 
memórias insuportáveis.

Contrastando com a seriedade de A morte e a donzela, foi exibido também, 
na série sobre os limites do direito, uma comédia — Legalmente loura II — 
que poderia ser rotulado de um fi lme que visa a ser apenas um passatempo, 
água com açúcar. Uma moça, Elle, totalmente fútil, vai trabalhar no Congresso 
norte -americano tentando fazer aprovar uma lei que proíbe experiências com 
cães. Seus propósitos são puramente pessoais. Elle queria convidar a mãe de 
Bruiser, seu cãozinho de estimação, para a festa de seu casamento e descobre 
que ela está sendo utilizada como cobaia por uma indústria de cosméticos. Para 
conseguir seu propósito, Elle mobiliza suas colegas de uma irmandade formada 
na universidade, encontra uma deputada no cabeleireiro, faz amizade com ou-
tro congressista, cujo cão, um enorme rotweiler, tem uma paixão homossexual 
pelo minúsculo e nervoso chihuahua de Elle. A lei, o instrumento fundamental 
na busca da justiça, representa sempre uma composição de interesses dentro de 
um determinado conjunto de circunstâncias.

Na especulação sobre os limites do direito, experimentou -se mesmo exibir 
um fi lme do gênero popularmente conhecido como besteirol, o brasileiro Seus 
problemas acabaram, inspirado nos personagens criados no conhecido programa 
humorístico de televisão Casseta e Planeta. As conhecidas Organizações Tabajara 
lançam no mercado um produto chamado Borogodol, que torna atraentes pes-
soas sem qualquer charme. O problema é que o produto desperta também os 
instintos sexuais de animais. Um usuário do produto, que vivia perseguido por 
cães que o confundiam com uma cadela no cio, aciona a Organizações Tabajara, 
tendo como patrono um advogado que era inimigo do grupo. O autor da ação 
posteriormente morre quando, tentando refugiar -se dos cães que o perseguem, 
vai parar no Jardim Zoológico, onde é esmagado por um elefante macho, enfu-
recido de desejo. Um segundo caso contra as Organizações Tabajara completa 
o enredo — o mal funcionamento de um aparelho para tirar barriga, acaba 
resultando em que a parte abaixo da cintura do corpo de um homem gire 180 
graus, de sorte que ele fi que com as nádegas, a parte de trás das coxas, as pan-
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turrilhas e os calcanhares voltados para a frente. No fi nal da trama, descobre -se 
que não foram as Organizações Tabajara que causaram os danos, mas outro 
inimigo, que sabotou os produtos. Esse enredo cômico, em debate, provocou 
diversos exercícios didáticos: primeiro, uma especulação sobre como o direito é 
distorcido na percepção do homem comum. Levantaram -se também questões 
processuais (qual o tribunal competente para conhecer que tipo de ação, o que 
acontece quando o autor de uma ação e sua principal testemunha morrem antes 
de ser julgado o processo). O enredo permite também uma digressão sobre os 
temas fundamentais atinentes ao próprio conceito de responsabilidade civil — 
as Organizações Tabajara, ré nos dois processos, afi nal, não tinham culpa, sendo 
efetivamente vítima de atos criminosos de terceiros. Como, nesse contexto, 
alocar responsabilidades?

No segundo semestre de 2010 e no primeiro de 2011, a experiência com 
os Limites do direito foi didaticamente enriquecida, dando aos alunos uma lista 
de fi lmes, com o respectivo resumo para que escolhessem em votação a quais 
desejavam assistir. Com isso, o processo de aprendizado e refl exão começava 
ainda antes de serem exibidos os fi lmes. Os alunos tinham que ler os enredos e 
escolher e, nesse processo, já começavam a refl etir.

Também em 2011 iniciou -se uma nova série temática, com a exibição de 
fi lmes que abordassem exclusivamente temas relacionados ao conceito de em-
presa e seu papel no sistema capitalista. Aqui, mais que debates, privilegiou -se 
a informação, fornecendo à turma uma visão ampla de como, na vida real, 
funciona a economia de mercado. O professor de Teoria da Grande Empresa 
colaborou na seleção dos fi lmes com o objetivo de preparar os alunos para o 
estudo posterior do tema em uma matéria do currículo formal.

No primeiro semestre, a série começou com um fi lme indiano — O mo-
tim —, que narra uma rebelião ocorrida na Índia quando as tropas militares, 
controladas por uma companhia particular, negaram -se a adotar um novo tipo 
de cartucho que obrigava seus usuários a morder um produto preparado com 
gordura de porco (animal imundo para os muçulmanos) e de vaca (animal sa-
grado para os hinduístas). O tema era o nível de poder a que a empresa chegou 
a assumir, em um determinado ponto na história da instituição. Parte também 
da discussão foi o tema dos choques culturais que a globalização provoca. A ati-
tude dos indianos, com base em convicções religiosas pelas quais eram capazes 
de lutar e morrer, para os ingleses soava como mera superstição.

No fi nal do semestre foi exibido o fi lme brasileiro Mauá — o Imperador e o 
Rei, que conta com grande fi delidade a biografi a do notável empresário brasileiro, 
fundador de diversas empresas (inclusive da primeira estrada de ferro brasileira, 
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da empresa que iluminou a gás o Rio de Janeiro, de uma fundição que fabricava 
navios, de uma empresa de navegação na Amazônia). O poder de Mauá e os 
confl itos com o governo imperial, que acabaram levando o empresário à falência, 
ilustram também a tensão constante entre a tendência da empresa a aumentar sua 
infl uência e poder e o impulso do poder público de estabelecer limites.

A série de fi lmes sobre empresas continuou no segundo semestre de 2011, 
no qual o curso foi fi nalizado com o fi lme sobre o caso Enron e um debate sobre 
a crise econômica mundial de 2008 e os problemas correntes do sistema capita-
lista, nos EUA e na Europa.

Este é um breve relato do que foi feito, de 2005 até hoje, na FGV DIREI-
TO RIO, em matéria de utilização do cinema como ferramenta didática no 
ensino do direito.

Essencialmente o que se fez foi desenvolver a ideia originalmente sugerida 
por Joaquim Falcão, na conversa informal em 2004: passar fi lmes aos alunos e 
debatê -los. A evolução e a novidade constante se situaram no tipo de fi lme exi-
bido e na forma do debate.

Em alguns casos a discussão em aula foi totalmente aberta. Tipicamente, 
no fi lme Kramer vs. Kramer, uma trama simples e humana — um casal separado 
disputa em juízo a guarda do fi lho único — os alunos opinaram livremente, 
expressando pontos de vista individuais diversos e simples, sobre qual dos dois 
litigantes deveria, por justiça vencer o caso. Em paralelo, puderam ter uma ilus-
tração de como um juiz — que não viu o fi lme e conhece apenas os fatos que 
vêm no processo aos quais aplica a abstração genérica a que a lei o obriga, pode 
por vezes proferir decisões tecnicamente corretas, mas substancialmente injustas.

Em outro extremo, em um fi lme como Mundo cola — Água, açúcar e marke-
ting, um documentário sobre a história do refrigerante Coca -Cola, o esforço foi 
para transmitir a sensação e a informação de como uma poderosa multinacional 
nasce, cresce, se universaliza e se transforma, produzindo e vendendo um produto 
não essencial e que é fundamentalmente o resultado de um esforço de marketing.

A ideia de inovar e experimentar prossegue. Sempre usando o cinema, ou-
tros temas virão a ser abordados. Assim, por exemplo, cogito apresentar uma 
série de fi lmes sobre o tema do racismo. Plausível também seria uma série sobre 
a pena de morte, especulando sobre a variedade de mecanismos de reação da 
sociedade a comportamentos nocivos.

Em conjugação com o cinema, outros meios já foram usados. Na experiên-
cia com o nazismo, como foi dito, foi inserida na capa da apostila uma gravura 
de Goya, com a legenda: O sono da razão produz monstros; na mesma experiên-
cia foi tocada para a turma a canção que era o hino das tropas de choque de 
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Hitler; a Internet foi usada para divulgar e discutir trabalhos dos alunos. Até 
mesmo as bobagens de um passatempo sem nenhuma pretensão intelectual ou 
artística (Seus problemas acabaram) serviram de tema para discutir temas jurí-
dicos relevantes.

Do conjunto exposto, resta uma ideia e um desafi o. A simples prática de 
utilizar o cinema em sala de aula produziu já muitas variações. Mas a ideia 
maior atrás dessa prática — a necessidade de inovação — combinada com o 
enorme repertório de novas tecnologias disponíveis que abrem um universo 
ilimitado de experimentação futura. Experimentação possível e necessária.

Nos dias atuais, a aula tradicional, em que o professor, que supostamente 
sabe, derrama sobre a turma, que supostamente ignora, um conjunto de infor-
mações a serem retidas na medida do possível, é hoje a exceção. A regra, que a 
modernidade impõe e a FGV DIREITO RIO aceita, é procurar explorar am-
plamente os recursos tecnológicos modernos. Os fi lmes — exibidos em DVDs 
portáteis, ou através do computador — são apenas um exemplo, em certo sen-
tido até mais semelhante com tecnologias disponíveis já há bastante tempo.

O uso do cinema deixa abre o caminho para outras técnicas e para outras 
artes. Há direito na literatura, há direito no teatro, há direito na televisão, há 
direito nas redes sociais; expõe -se e debate -se o direito em palestras, em seminá-
rios, em sala de aula, em listas de discussão.

Razão e emoção precisam andar juntas, impressionando e instigando esses 
jovens criados na era da Internet, para acostumá -los a trabalhar a percepção 
que, durante o curso, vão formando do direito como algo presente, intenso e 
multifacetado.
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Práticas de ensino em direito e literatura
SÉRGIO BRANCO

I
Em 1969, Anísio Teixeira se perguntou, em seu livro Educação e o mundo mo-
derno, que coisas haveria então que pudessem sugerir o que seria a escola do 
futuro. E ele mesmo respondeu: “[a] sua escola de amanhã lembrará muito mais 
um laboratório, uma ofi cina, uma estação de TV do que a escola de ontem e 
ainda de hoje”.1

No entanto, como é facilmente verifi cável, a crença de Anísio Teixeira não 
se concretizou (a menos que não tenhamos atingido o amanhã por ele profetiza-
do). De fato, ao analisar a citação acima, o educador Marcus Tavares comenta: 
“[à] primeira vista, pode -se dizer que a escola dos dias atuais pouco mudou 
em relação à de 1969. Sua estrutura física nada se assemelha a um laboratório 
ou a uma estação de rádio ou TV, como vislumbrava Anísio Teixeira. Muitos 
professores ainda continuam desempenhando sua função da mesma forma que 
seus antecessores (...).”2

A prática demonstra que, mesmo hoje, a educação (incluindo -se, necessa-
riamente, a educação jurídica) é aquela fundada na aula expositiva e no conteúdo 
tornado disponível por meio de textos impressos. Ocorre que, diante de todas as 
mudanças tecnológicas, o processo de construção do conhecimento não deveria 
se limitar aos mecanismos tradicionais. Aparentemente, todos sabem disso. Mas 
também aparentemente muito pouco tem sido feito para mudar esse cenário.

Como exemplo concreto dos anseios de Anísio Teixeira, Lawrence Lessig 
descreve, em seu livro Cultura livre, o projeto de Daley e Stephanie Barish, do 
Instituto para Alfabetização Multimídia (Institute for Multimedia Literacy), para 
uma escola de classe social baixa de Los Angeles. Segundo Lessig, do ponto de 
vista tradicional da educação, a escola era um fracasso. Mas Daley e Stephanie 
criaram uma atividade que consistia em fazer os alunos se expressarem por meio 

1 TEIXEIRA, Anísio. Mestres do amanhã. Apud TAVARES, Marcus. A linguagem televisiva na sala de aula. 
Rio de Janeiro: Luminária Academia, 2009. P. 13.

2 TAVARES, Marcus.  Op. Cit. P. 13.

Cadernos de Direito 2011 v3.indd   57Cadernos de Direito 2011 v3.indd   57 06/01/12   17:3906/01/12   17:39



58 CADERNOS DE DIREITO 2011

de vídeos, narrando sua experiência com algo que conheciam muito bem: a 
violência urbana.

Comenta Lessig que “[a] aula acontecia nas tardes de sexta -feira e criou um 
problema novo para a escola. Enquanto na maior parte das disciplinas o desafi o 
era fazer com que os jovens aparecessem nas aulas, a difi culdade nessa disciplina 
era fazer os jovens irem embora. ‘Eles estavam chegando às seis da manhã e indo 
embora às cinco da tarde (...). Os alunos trabalhavam com mais empenho do 
que em qualquer outra disciplina’, para fazer o que a educação supostamente 
deveria ensinar — aprender a se expressarem”.3

Ainda de acordo com Lessig, o projeto foi bem -sucedido “em fazer com 
que os jovens se expressassem — com mais sucesso e poder do que se eles usas-
sem apenas texto. ‘Se você dissesse a esses estudantes que eles deveriam escrever 
sobre o assunto, eles simplesmente largariam para lá e iriam fazer outra coisa’, 
Barish descreveu. Em parte, sem dúvida, porque se expressar em texto não é 
algo que esses estudantes façam bem. Ainda assim, o texto não é um meio efi -
ciente para expressar bem essas ideias. O poder da mensagem dependia da sua 
conexão com a sua forma de expressão”.4

A novíssima geração, que hoje frequenta os bancos da universidade, tem 
relação umbilical com as novas tecnologias. Os jovens, em sua grande maioria, 
se interessam pelas mídias digitais, fazem uso diário do computador e se valem 
de seus aparelhos celulares multifuncioais. Nada mais natural do que trazer esse 
universo para a sala de aula.

Em qualquer área da educação, os elementos midiáticos à disposição 
são inúmeros: redes de relacionamento para discussão de determinados as-
suntos; plataformas wiki para a construção de artigos coletivos; blogs para a 
publicação de trabalhos feitos em sala de aula; sites de compartilhamento de 
vídeos para tornar disponíveis obras multimídias produzidas pelos alunos. 
O mundo acadêmico não pode ser estanque: o limite do conhecimento ex-
trapola a sala de aula. E mesmo nas áreas de periferia, onde os recursos das 
escolas são mais escassos, a difi culdade de acesso ao mundo digital pode ser 
suprida por lan houses.

A partir do exemplo citado por Lessig, bem se vê que os alunos de hoje 
desejam muito mais do que lhes é dado. Eles estão habituados à plena conecti-
vidade, às diversas redes de relacionamento e às informações fragmentadas. O 
universo a que se acostumaram os professores que hoje contam com mais de 
30 anos, quando eram eles próprios alunos, é muito distante do universo em 

3 LESSIG, Lawrence. Cultura livre. São Paulo: Trama, 2005. p. 59.
4 LESSIG, Lawrence. Ibidem. P. 60.
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que os alunos de graduação contemporâneos aprenderam a conviver. Eles não 
são mais espectadores passivos da televisão, do cinema e da literatura. Eles estão 
acostumados a protagonizar seu próprio processo de aprendizado. A internet 
reformulou o modo como os alunos se relacionam com o conhecimento dispo-
nível: tornaram -se autodidatas espontaneamente.

Além disso, acreditamos que bons juristas não são formados exclusi-
vamente a partir da análise de textos legais. A hipermodernidade e a com-
plexidade da sociedade globalizada exigem refl exão a respeito de problemas 
brasileiros e internacionais por meio da discussão, em sala de aula, de textos 
não jurídicos, fi lmes, músicas e o que mais estiver disponível para sustentar 
o debate. A formação do aluno contemporâneo não pode se limitar à explo-
ração superfi cial do conteúdo teórico relativo à disciplina lecionada, mas 
deve incentivar o aluno a ser a parte principal do processo de construção do 
conhecimento.

Nesse mundo, parece -nos um erro impor uma forma de aprender que seja 
única, horizontal e pouco inovadora. Os alunos devem ser desafi ados pela mul-
tidisciplinaridade, pela pesquisa e pela autoexpressão. Por isso, outras áreas po-
dem ser utilizadas em um curso de direito com o objetivo de alargar horizontes, 
apresentar soluções novas e formar uma plateia jurídica mais culta. Uma das 
propostas é se valer do extenso campo literário como matéria auxiliar às discus-
sões jurídicas. 

Assim é que o curso de Português Jurídico, ministrado no primeiro perí-
odo da graduação em direito da FGV DIREITO RIO, não foi pensado como 
um curso em que se debate gramática, sintaxe, morfologia ou qualquer outra 
área tradicionalmente associado ao aprendizado da Língua Portuguesa. O que 
se debate é linguagem, interpretação e comunicação — aspectos fundamentais 
para a boa formação de qualquer profi ssional, especialmente aquele dedicado 
ao direito.

De modo genérico, podemos afi rmar que são três os objetivos principais da 
disciplina: (i) debater teoria geral do direito tendo -se por base obras literárias; 
(ii) discutir linguagem e interpretação em textos legais, como contratos e sen-
tenças; e (iii) propor atividades em grupo que estimulem formas de expressão 
não escrita, como, por exemplo, a criação coletiva de vídeos que tratem de 
temas jurídicos. 

Neste breve ensaio, vamos apontar como textos não jurídicos podem ser 
úteis na compreensão de conceitos legais e como a tecnologia pode ser usada 
para incitar o debate em classe.
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II
A interseção entre direito e literatura não é nova. Seu ápice, ao que nos parece, 
foi atingido nos anos 1990, quando grandes nomes da teoria jurídica, como Ro-
nald Dworkin, Richard Posner e James Boyd White, entre outros, dedicaram -se 
ao tema.5 O que propomos na disciplina Português Jurídico é uma releitura 
mais ampla do diálogo entre direito e literatura para permitir que, para além das 
suas bases teóricas, a literatura sirva de instrumento de refl exão sobre o direito. 

Algumas obras literárias, por exemplo, podem ser usadas em sala de aula 
para discussão de aspectos relacionados ao mundo jurídico, tais como Édipo 
Rei, Antígona, O mercador de Veneza e O senhor das moscas, entre muitas outras, 
naturalmente. 

Em Édipo Rei, Sófocles cria uma estrutura que se assemelha a um inquérito 
policial. A cidade de Tebas está devastada pela peste e Édipo, seu rei, sente-
-se obrigado a investigar os misteriosos fatos que cercam a morte de Laio, seu 
antecessor, ex -marido de sua esposa, Jocasta, assassinado anos antes de Édipo 
chegar à cidade. 

Édipo está certo de que encontrando o assassino de Laio aplacará a cólera 
dos deuses e salvará Tebas. Por esse motivo, interroga diversos personagens, qual 
detetive em romance policial contemporâneo, buscando o culpado pela misé-
ria em que Tebas se encontra. Só não sabe que essa busca é uma armadilha do 
destino, já que ele mesmo matara Laio, que na verdade era seu pai, casando -se, 
consequentemente, com sua mãe. 

Como é do conhecimento de todos, Édipo acaba por descobrir a verdade 
e vem a saber que antes de seu nascimento tais eventos funestos já haviam 
sido profetizados, de modo que lhe fora impossível escapar do destino. Com a 
fatídica revelação, Jocasta se suicida e Édipo se exila em Colono. Temas como 
suicídio, incesto e automutilação podem ser tratados para traçar a distinção 
entre moral e direito.

Após o inevitável desenlace trágico de Édipo Rei, Sófocles deu continuida-
de àquela que viria a ser conhecida como “Trilogia Tebana” narrando a história 
de Antígona, fi lha de Édipo. Aqui, o interesse jurídico se encontra mais no 
conteúdo do que na forma da história.

Após a morte de seus irmãos, Etéocles e Polinices, Antígona se vê em um 
impasse: por conta da rebeldia de Polinices e sua insubordinação ao tio Creon-
te, este, na qualidade de Rei de Tebas, declara que Etéocles será enterrado com 

5 Ver, entre outros, DWORKIN, Ronald. “De que maneira o direito se assemelha à literatura”. In: Uma 
questão de princípios. São Paulo: Martins Fontes, 2000; RICHARD A. Posner em “Remarks on Law 
and Literature”. In: Loyola University Chicago Law Journal — Vol. 23; WHITE, James Boyd. “Law and 
Literature: ‘No Manifesto’”.
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honras enquanto o corpo de Polinices deverá permanecer no campo onde pere-
ceu, seu qualquer honra ou enterro. Além disso, qualquer um que tente enterrar 
Polinices deverá ser executado.

Antígona se presta a um debate extremamente profícuo sob o prisma jurídi-
co. Existe um direito natural a se enterrar os mortos? Um rei pode legislar sobre a 
matéria, sobretudo quando se trata visivelmente de vingança pessoal? Ou seja, um 
embate entre direito natural e direito positivo. Ou, ainda, uma disputa entre dois 
direitos naturais: o de se enterrar os mortos ou o de se legislar como titular legíti-
mo do poder. Para além dessas possibilidades, aqui também seria razoável discutir 
a pré -compreensão do direito de que trata Dworkin, mas em outro nível — no 
campo legislativo. Observa -se, na hipótese, o legislador que cria a lei de acordo 
com seus interesses pessoais, não o juiz que julga a partir de suas convicções.

Outro exemplo de texto sempre lembrado quando se trata de discutir direi-
to e literatura é O mercador de Veneza, de Shakespeare. Maritza Maff ei da Silva 
sintetiza a questão proposta no texto da seguinte forma: “o enredo de O mercador 
de Veneza abre um leque amplo e variado, com incidências perceptíveis em trans-
posições transdisciplinares que podem ser exploradas à luz de abordagens diversi-
fi cadas; onde um mercador pretensamente cristão, Antônio, dando seus bens em 
garantia, fi rma com o usurário judeu, Shylock, um contrato em que o segundo 
empresta ao primeiro a soma de três mil ducados, que se destinam a seu grande 
amigo Bessânio, que está arruinado, para que ele possa fazer a corte à bela Pórcia 
de Belmonte, por meio de um documento de dívida, assinado no notário.”6 

Mais adiante, continua a autora: “no caso de não cumprimento do ajus-
tado, a Shylock assiste o direito de cortar, do corpo de Antônio, do local onde 
bem lhe aprouver, o correspondente a uma libra de carne. Concordes fi cam as 
partes quanto aos termos do ajuste homologado pelo tabelião.”7 

Naturalmente, a dívida não é paga e trava -se uma batalha judicial para se 
interpretar o quê, afi nal, se queria dizer com a cláusula contratual que permitia 
ao credor, ao cortar a própria carne do devedor, satisfazer sua dívida de modo 
tão pouco ortodoxo.8

6 SILVA, Maritza Maff ei da. “O mercador de Veneza de William Shakespeare: um encontro na encruzilhada 
da literatura, do direito e da fi losofi a”. In: Direito e literatura — refl exões teóricas. TRINDADE, André 
Karam, GUBERT, Roberta Magalhães e NETO, Alfredo Copetti (org.). Porto Alegre: Livraria do Advo-
gado Editora, 2008. pp. 157 -158.

7 SILVA, Maritza Maff ei da.  Op. cit., p.158.
8 A autora do ensaio cita interessante ponderação de Ihering sobre a questão de cumprimento do contrato 

ao mencionar as seguintes palavras: “[...] um juízo poderia, com a mesma razão reconhecer a quem tives-
se direito a uma servidão de trânsito, mas proibir -lhe que deixasse vestígios das pegadas, sob o pretexto 
de que isso não fora convencionado quando se estabeleceu a servidão.” SILVA, Maritza Maff ei da.  Op. 
cit., p. 172.
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O texto de Shakespeare trata de uma questão jurídica explícita. Diferente-
mente, O senhor das moscas, de William Golding (vencedor do Prêmio Nobel 
de literatura em 1983), é uma obra alegórica que se propõe a discutir relações 
de poder e a constituição do Estado.

O romance conta a história de um grupo de meninos que, vítimas de um 
acidente aéreo, vão parar numa ilha onde precisam se organizar sem a inter-
venção de qualquer adulto. Logo duas lideranças se pronunciam: Ralph, que 
representa o desejo por um sistema democrático e Jack, seu antagonista, que 
propaga ideais de selvageria e de desordem.

Ao analisar o romance de Golding, Lenio Luiz Streck e Tatiana Bonatto 
lembram que “para Hobbes, a escolha da passagem de um Estado de Natu-
reza para um Estado Político signifi ca abandonar a barbárie em prol da vida 
civilizada”.9 Essa passagem é facilmente percebida no seguinte trecho do livro:10

— Não há adultos. Vamos ter que cuidar de nós.
O grupo murmurou algo, mas logo se calou.
— Uma coisa a mais. Não é possível todo mundo falar ao mesmo 

tempo. Vai ser preciso levantar a mão como na escola.
Levou a concha à altura do rosto e olhou em volta.
— Então eu passarei a concha para quem quiser falar.
— Concha?
— É assim que se chama isso. Eu darei a concha para a pessoa que 

irá falar em seguida. Ela poderá segurar a concha enquanto falar [...].
— Vamos ter regras! — gritou excitado. — Muitas regras!

Conforme indicam Lenio Luiz Streck e Tatiana Bonatto, “o Estado não é 
algo dado, mas, sim, algo a ser construído pela razão humana. Por isso, a metá-
fora do contrato social, que passa a ser a forma de simbolização desse novo pa-
radigma: os homens vivem no estado de natureza, no qual todos são ao mesmo 
tempo livres e não livres. (...) se todos são livres, ninguém o é”.11

Mais adiante, comentam acerca do contrato social que se estabelece entre 
os meninos:12

9 STREK, Lenio Luiz e BONATTO, Tatiana. “O senhor das moscas e o fi m da inocência”. In: Direito e lite-
ratura — Ensaios críticos. TRINDADE, André Karam, GUBERT, Roberta Magalhães e NETO, Alfredo 
Copetti (org.). Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. p. 115.

10 GOLDING, William. O senhor das moscas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 38.
11 STREK, Lenio Luiz e BONATTO, Tatiana. Op. cit. P. 114.
12 Ibidem. P. 116.
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“Vamos ter regras, muitas regras; e quando qualquer um não as res-
peitar (...)”. Eis o ponto de partida. O contrato social explica como o 
homem racionalmente escolhe sair da barbárie para entrar na vida civi-
lizada do Estado civil. Essa “escolha” — e suas consequências — parece 
estar presente em toda a trajetória de O senhor das moscas. Foram as 
teorias contratualistas que viabilizaram a teorização do Estado político 
e da lei soberana e limitadora das vontades individuais. A ideia central 
dessas teorias está na necessidade de cada indivíduo abdicar de suas von-
tades e submeter -se à lei do Estado, que será legítimo justamente em 
razão desse acordo. A regra que proíbe; a proibição que regra (a vida da 
comunidade). É a noção de renúncia, tão bem presente na psicanálise de 
Freud: “o homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades 
de felicidade por uma parcela de segurança”.

Ao longo do livro, o confl ito entre Ralph e Jack se torna inevitável. À medida 
que os grupos liderados por ambos se enfrentam, a violência se torna mais explí-
cita e até mesmo alguns dos meninos são assassinados. O mais frágil de todos os 
meninos é exatamente aquele mais interessado em ver as regras cumpridas. No 
entanto, os meninos padecem da falta de coerção para as normas autoimpostas.

Acrescentam os autores acima citados:13

O livro de Golding apresenta um estado de natureza, na qual a so-
ciedade deve nascer (de novo). Note -se: lá “fora”, de onde vieram as 
crianças, há uma guerra (a Segunda Guerra Mundial). Todo o processo 
de civilização apreendido até então é “superado” pelos impulsos primiti-
vos dos meninos. É possível ver esse embate entre Ralph (ordem) e Jack 
(desordem). Veja -se que Ralph diz: só temos as regras. E Jack responde: 
de nada valem, a demonstrar que a validade da norma se perde quando 
não há possibilidade de fazer cumpri -la.

O desfecho do livro é clássico: o ofi cial que encontra os meninos perdidos 
na ilha acha que eles estão brincando, sem imaginar as agruras por que passa-
ram. Diante da imagem do ofi cial, os meninos desabam em pranto, como que 
a denunciar sua infância, embora a inocência tenha sido perdida para sempre.14

Para Golding, o homem sempre precisará de uma forma estatal para se or-
ganizar, fracassando qualquer teoria negativista do Estado.15 Apesar do fi nal apa-
rentemente feliz, com o resgate dos meninos, o tom é sombrio e desalentador.

13 STREK, Lenio Luiz e BONATTO, Tatiana. Op. cit. P. 121.
14 O fi nal do romance remonta as tragédias gregas e sua fórmula de Deus Ex -Machina, mecanismo pelo qual 

um personagem estranho à narrativa aparece para resolver alguma questão crucial.
15 Ibidem. P. 122.
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III
A história da humanidade é a história do exercício do poder. Desde a pré-
-história, o homem vem tentando se impor sobre o ambiente em que vive e 
sobre o outro (representado pelo inimigo, quer seja o outro clã, a outra tribo, a 
outra etnia, a outra nação).

O exercício do poder é tema inesgotável em todas as áreas do conhecimen-
to. O tema interessa à fi losofi a, à psicologia, às ciências sociais. A sociedade 
hierarquizada foi um dos temas de interessante pesquisa publicada recentemen-
te e analisada por Alberto Carlos Almeida16 e serve de pano de fundo para as 
considerações sociais e políticas do prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus, 
em sua surpreendente e bem -vinda autobiografi a.17

Naturalmente, literatura e direito também são áreas férteis para a discussão 
do exercício do poder. No direito, por exemplo, o tema serve para analisar desde 
as relações internacionais entre Estados até fundamentar a promulgação de leis 
para proteção dos hipossufi cientes, como o Código de Defesa do Consumidor 
ou as leis trabalhistas de modo geral.

Não apenas por meio de livros de literatura promove -se a aproximação ao 
aluno de abordagens menos ortodoxas na análise das relações de poder. Um 
fi lme que pode ser debatido em aula para se discutir a intervenção do Estado 
em políticas públicas é o documentário Crise, dirigido por Robert Drew em 
1963. O enredo é simples: durante o governo Kennedy nos Estados Unidos, o 
governador do Alabama, George Wallace, está determinado a não permitir que 
dois alunos negros se inscrevam na Universidade do Alabama, desrespeitando 
decisão de uma corte federal. Wallace argumenta que o povo do Alabama não 
quer que alunos negros frequentem as universidades para alunos brancos, já 
que há universidades específi cas para negros. Kennedy, com o auxílio de seu 
irmão, Robert, então Procurador -Geral dos Estados Unidos, busca uma solução 
pacífi ca para o confl ito.

O documentarista teve bastante sorte ao decidir fazer o fi lme. Usando duas 
equipes (uma acompanhando Wallace, outra acompanhando os Kennedy), 
consegue, ao longo de 36 horas consecutivas (o tempo real da crise que dá título 
ao fi lme), material bruto para seu trabalho de 60 minutos. O resultado é im-
pressionante, sobretudo pelos desdobramentos da questão e seu fi nal inusitado.

16 Na obra A cabeça do brasileiro, o autor traça interessantíssimo panorama da nossa identidade nacional a 
partir de temas como ética, sexualidade, família, raça, igualdade, destino etc. Não falta um tópico escla-
recedor intitulado “jeitinho” e outro que versa sobre punições. Rio de Janeiro: Record, 2007.

17 O banqueiro dos pobres. São Paulo: Ática, 2008. O autor é banqueiro em Bangladesh e foi agraciado em 
2004 com o prêmio Nobel da paz em virtude de seus empréstimos a mulheres pobres, mulçumanas e 
analfabetas que ajudaram a tirar milhões da miséria. 
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De fato, Wallace decide se postar diante das portas da universidade 
para impedir fisicamente a entrada dos estudantes. Para garantir a efe-
tividade de sua decisão, convoca a guarda do Estado do Alabama para 
ajudá -lo na manutenção de sua vontade. Por outro lado, os Kennedy estão 
determinados a fazer o possível para permitir a matrícula dos alunos negros 
na universidade sem que seja preciso usarem da força. Depois de alguma 
especulação, optam por uma manobra estratégica: entram com os alunos 
por uma porta lateral da Universidade, que acaba por aceitar a matrícula 
de ambos. Ao governador não resta qualquer alternativa senão sair pacifi-
camente do local.

Como se vê pela breve sinopse, o fi lme suscita diversas possibilidades de 
discussão: pode o governo federal intervir diretamente nos Estados federados 
para garantir a efetividade de suas políticas públicas? Compete ao executivo 
tomar para si a responsabilidade de defender direitos sociais em detrimento da 
atuação dos poderes legislativo e judiciário?

É claro que como a atuação do governo federal nos parece em prol de 
uma boa causa (a defesa dos direitos civis dos negros), tendemos a acreditar 
que, sim, o governo federal deveria de fato intervir no estado do Alabama 
para fazer valer a decisão da corte federal e todo esforço seria razoável na 
persecução desse interesse. Mas e se fosse o contrário? E se Kennedy estivesse 
disposto a impedir o acesso dos alunos negros à universidade? Teríamos as 
mesmas respostas?

Esses questionamentos evidenciam como é fundamental a análise do di-
reito dentro de um contexto histórico e social, tentando -se repelir sua pré-
-compreensão e os preconceitos que podem orientar o intérprete rumo a deci-
sões pessoais travestidas de decisões legais.

Neste caso verídico em particular, vê -se que o exercício do poder do Es-
tado serve para garantir direitos que a sociedade teria difi culdade de autogerir. 
Embora a questão central não diga respeito à adoção do modelo capitalista ou 
comunista, a verdade é que nem sempre o Estado é maléfi co. Nesse sentido, 
Golding está absolutamente certo.

Este é apenas um exemplo de muitos outros que poderiam ser men-
cionados para discutir obras audiovisuais em classe. De toda forma, se o 
ensino a partir de vídeos representa prática previsível no mundo de hoje, 
sem que aí se possa apontar qualquer ruptura signifi cativa com técnicas de 
ensino, não nos parece óbvio que vídeos estejam sendo usados em toda a 
sua potencialidade.
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IV
Os alunos precisam ser seduzidos. Claro que esta tarefa é árdua para o professor 
e nem sempre bem -sucedida. Mas há que se tentar. Não nos parece razoável, 
diante de tantas possibilidades tecnológicas, fi car no trivial de aulas expositivas 
e leitura de textos jurídicos. Na maioria dos casos, os estudantes querem ser 
desafi ados. E a tecnologia pode ser usada a favor do ensino, e não como inimiga 
do professor pela atenção dos alunos.

Por isso que o estudo jurídico pode ser cada vez mais amplo. Tudo (ou 
quase tudo) interessa ao direito: relações políticas, sociais, familiares. Partindo-
-se desse princípio, há um infi ndável material didático extrajurídico clamando 
por ser descoberto: textos literários, músicas, fi lmes, histórias em quadrinho, 
programas de televisão. Por meio da cultura que nos cerca talvez seja mais fac-
tível discutirmos um direito mais brasileiro e mais próximo de nossa realidade.

Acreditamos que não apenas o método de transmitir o conhecimento pode 
ser renovado. Também os trabalhos realizados pelos alunos e as avaliações po-
dem (e devem) abranger métodos alternativos. É claro que, se por um lado, o 
conteúdo teórico deve ser cobrado, nada impede o uso de tecnologia para o 
desenvolvimento de trabalhos mais criativos, nos quais fi que mais evidente a re-
fl exão dos alunos acerca de determinado tema e a manifestação de sua opinião.

O que vimos fazendo na disciplina Português Jurídico na FGV DIREITO 
RIO é, além da leitura de textos literários com olhar jurídico e da discussão de 
obras audiovisuais em classe, solicitar aos alunos que, ao fi nal do curso, apre-
sentem em sala de aula um vídeo que tenha sido elaborado por eles e no qual 
eles manifestem sua visão de mundo, defendendo alguma das teorias analisadas 
em sala de aula. O resultado tem sido extremamente interessante. Mais do que 
se empenharem em apreender conteúdos teóricos, os alunos são estimulados a 
se exprimirem, o que normalmente já fazem em suas redes de relacionamento 
na internet.

Os vídeos precisam, como proposta e justifi cativa, discutir um tema jurí-
dico. Vários foram os assuntos e diversifi cadas as abordagens, com resultados 
muito bem -sucedidos. Questões como reforma agrária, legalização de drogas, 
leis de proteção a crianças com necessidades especiais e liberdade de expressão 
puderam ser amplamente discutidas com base nos vídeos. Parece -nos impor-
tante que os alunos se sintam ouvidos, que sua opinião seja externada, que 
haja discussão em classe não apenas a respeito das teorias jurídicas alheias, mas 
também do ponto de vista daquele que começa a refl etir sobre o direito — afi -
nal, a disciplina é ministrada para alunos do primeiro semestre da faculdade 
de Direito.

Cadernos de Direito 2011 v3.indd   66Cadernos de Direito 2011 v3.indd   66 06/01/12   17:3906/01/12   17:39



 PRÁTICAS DE ENSINO EM DIREITO E LITERATURA 67

Mas por que propor uma maneira tão mais complexa de se abordar um 
tópico quando a simples menção ao assunto já poderia ser, muitas vezes, sufi -
ciente? Porque já há muito a comunicação deixou de se dar apenas por palavras 
para incluir também as imagens. Hoje temos que conviver com um mundo ju-
rídico onde existem depoimentos em vídeo, testamentos registrados em DVD 
e, certamente, em breve, prática difundida de peticionamento por meio dessas 
tecnologias. Quanto antes nossos alunos estiverem familiarizados com tais prá-
ticas, tão mais efi cientes serão.

É certo que as disciplinas jurídicas mais tradicionais talvez se prestem me-
nos a métodos alternativos de ensino e de avaliação, tanto no conteúdo quanto 
na forma. Ainda assim, pensamos ser indispensável expandir os rumos do ensi-
no jurídico para além dos livros e das aulas expositivas.
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Os desafios de Ensinar Metodologia de Pesquisa Empírica no Direito
FABIANA LUCI DE OLIVEIRA

1

1) A concepção do ensino de pesquisa em Direito
O objetivo deste artigo é fazer um breve relato sobre a experiência recente que 
vivenciei ao lecionar Metodologia de Pesquisa Empírica e Estatística Elementar 
aos alunos do primeiro semestre do curso de direito da FGV DIREITO RIO. 
Apresentarei, na primeira parte, os três principais desafi os. Na sequência, co-
mentarei os resultados alcançados durante a disciplina.

O desafi o inicial de quem se propõe a realizar essa tarefa consiste em supe-
rar um paradigma fortemente estabelecido no campo do direito, que concebe a 
pesquisa jurídica como teórica, doutrinária, dogmática ou jurisprudencial. Essa 
concepção dominante volta a atividade de pesquisa para a análise crítica de teses 
doutrinárias ou dos signifi cados das normas jurídicas abstratas. A metodologia 
que orienta esse tipo de pesquisa, por sua vez, consiste basicamente em levanta-
mento bibliográfi co e mapeamento de casos e de decisões judiciais.

Considero que essa é uma visão limitada sobre o potencial da pesquisa jurídica 
e de sua metodologia. Meu objetivo, portanto, era ensinar aos alunos algo diferente: 
uma metodologia voltada para identifi car questões relevantes do mundo do direito; 
metodologia esta baseada na coleta, resumo, interpretação e modelagem de dados. 
Dito de outra forma, meu objetivo era desenvolver junto aos alunos o conhecimen-
to das ferramentas voltadas à formulação de problemas jurídicos empiricamente 
verifi cáveis e ao tratamento de fatos, atos e atividades que concretizam o Direito 
na vida em sociedade. Isto signifi ca trabalhar uma forma de produção de conheci-
mento científi co abordando o processo integral da pesquisa, desde a identifi cação e 
construção de um problema de natureza teórica ou prática, passando pela formula-
ção de hipóteses a serem testadas, pela construção de instrumentos de coleta dados, 
a coleta em si, até a análise destes dados e a comunicação crítica dos resultados.

Em suma, o objetivo do curso era conceber a pesquisa jurídica também sob 
a perspectiva empírica, ou seja, baseada em observações sistemáticas da reali-

1 Professora e coordenadora de pesquisa do Centro de Justiça e Sociedade da FGV DIREITO RIO.
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dade e na utilização de dados para registrar essas observações, com o intuito de 
descrevê -la, explicá -la e compreendê -la. Importante frisar que quando falamos 
em pesquisa empírica, esta pode ser de natureza quantitativa (com o objetivo 
de quantifi car evidências empíricas e modelar dados, possibilitando inferências; 
focada em traduzir em números opiniões e informações) ou qualitativa (com 
o objetivo de aprofundar e dar voz, focando em evidências empíricas sobre va-
lores, crenças e representações; não foca em generalizações, tendo um aspecto 
mais exploratório).

Embora a pesquisa empírica possa ser tanto quantitativa quanto qualita-
tiva, neste curso priorizei a abordagem quantitativa — uma vez que o objetivo 
era também ensinar estatística elementar.

O enfoque quantitativo implicou em superar uma barreira a mais — além 
da concepção dominante de pesquisa em direito desprestigiar a abordagem em-
pírica, a maioria dos que se distanciam dessa concepção e adotam metodologias 
empíricas tende predominantemente a utilizar metodologias qualitativas.

O desprestígio que a abordagem empírica tem no campo do direito fi ca 
bastante evidente quando se observa que a vasta maioria dos cursos jurídicos de 
pós -graduação no Brasil não possui tradição em pesquisa empírica, não existin-
do nem mesmo em sua grade disciplinas voltadas para a metodologia de pes-
quisa empírica. Essa constatação foi feita por Maria Tereza Sadek2 em pesquisa 
realizada em 2002 sobre estudos realizados sobre o sistema de justiça (2002: 
255). Observa -se, ainda, naqueles cursos que oferecem disciplinas de metodo-
logia de pesquisa, que usualmente nada mais fazem do que abordar as regras da 
ABNT e a estrutura da comunicação acadêmica escrita.

Rompida a barreira inicial da concepção de pesquisa jurídica, o segundo 
desafi o consiste nas possibilidades e limites de desenvolver junto aos alunos as 
competências essenciais para o processo de desenho, planejamento, realização e 
interpretação dos resultados de uma pesquisa empírica.

Ao aprendizado destas competências chamo de “treinamento em metodo-
logia de pesquisa”. Tal aprendizado implica na aquisição de conhecimentos e 
habilidades voltados para a construção do problema de pesquisa, para a seleção 
de conceitos, sua transformação em variáveis, a operacionalização dessas vari-
áveis e, consequentemente, a formulação de hipóteses, o desenho de técnicas 
de coleta e observação de dados, assim como algumas técnicas de análise. Esses 
conceitos básicos de estatística ou “jurimetria” consistem em nada mais do que 
a estatística aplicada ao direito.

2 SADEK, Maria Tereza (2002). “Estudos sobre o sistema de justiça”. In: MICELI, Sérgio (2002). O que 
ler na ciência social brasileira. Volume IV. São Paulo: Editora Sumaré.
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É evidente que não ambicionei em um único curso ensinar tudo o que o 
aluno precisa saber sobre técnicas de pesquisa e metodologias empíricas, mas 
sim prepará -lo para saber como aprender a identifi car e decifrar o que precisa 
saber, e assim, buscar aprofundamento sobre o tema.

O curso procurou despertar no aluno o interesse pela pesquisa e a valori-
zação da lógica e das ferramentas empíricas. Ressalte -se que estas ferramentas 
servem tanto para a atividade acadêmica quanto para a atividade prática do 
profi ssional do direito.

Outro ponto importante é que existe uma diferença fundamental entre 
a prática profi ssional e a pesquisa acadêmica. A diferença entre o advogado 
praticante e o acadêmico é que o primeiro busca defender uma causa, ou uma 
tese. Ele se posiciona como “advogado da hipótese”, ou seja, ele busca sustentar 
e defender a validade ou veracidade da sua tese e não testá -la. Já o “advogado 
acadêmico” busca submeter à verifi cação uma hipótese, o que implica em que 
tal hipótese possa ser comprovada ou refutada.

Segundo o sociólogo Eliot Freidson (1998),3 essa diferenciação se dá não 
apenas no direito, mas em todas as profi ssões, e é orientada a partir das ativi-
dades desenvolvidas pelos profi ssionais. As profi ssões se diferenciariam interna-
mente em administradores (que determinam como e onde os praticantes podem 
atuar —no caso do direito temos, por exemplo, a OAB); praticantes (que divul-
gam a profi ssão, se relacionando diretamente com os clientes — juízes, promo-
tores, advogados etc.) e acadêmicos (que produzem o conhecimento abstrato e 
formal no qual a profi ssão se apoia — juristas, professores). Muitas vezes um 
mesmo profi ssional faz parte de mais de um destes grupos, podendo inclusive 
ser administrador, praticante e acadêmico ao mesmo tempo. Em nosso curso, 
tratamos da linguagem, dos métodos e das técnicas utilizadas por acadêmicos.

Nas palavras de Lee Epstein e Gary King (2002), a diferença entre o prati-
cante e o acadêmico é a seguinte:

Enquanto um acadêmico é ensinado a submeter a sua hipótese a 
todos os testes e fonte de dados possíveis, buscando todas as provas e 
evidências possíveis contra sua teoria, um advogado praticante é ensina-
do a acumular todas as provas para comprovar a sua hipótese e desviar 
a atenção de qualquer coisa que possa ser vista como uma informação 
contraditória. Um advogado que trata um cliente como uma hipótese 
seria expulso, um acadêmico que defende uma hipótese como um clien-
te seria ignorado. (Epstein and King, 2002: 9 -10)

3 FREIDSON, Eliot.  O renascimento do profi ssionalismo.  São Paulo: Edusp, 1996.
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E é importante que essa diferença fi que explícita para o aluno e que ele a 
compreenda, uma vez que no transcorrer da formação em direito ele será ex-
posto a estas lógicas distintas. Essas lógicas podem ser traduzidas e simplifi cadas 
em termos de compromissos: o compromisso do advogado pesquisador é com 
a descoberta e a veracidade. Já o compromisso do advogado praticante é com o 
seu cliente ou sua causa. São compromissos diferentes, mas não são contradi-
tórios. É também importante para o advogado praticante conhecer essa “verda-
de”, para estar preparado para argumentar e defender sua causa, com elementos 
que se sustentem frente a essa verdade.

Em texto publicado no jornal Valor Econômico, Fábio Ulhoa Coelho e 
Marcelo Guedes Nunes ressaltam que:

A Jurimetria é uma metodologia de estudo do Direito em geral, dentro 
e fora dos tribunais, capaz de fornecer contribuições relevantes em todas as 
áreas de especialidade do Direito, tanto na pesquisa acadêmica como no 
exercício privado das profi ssões jurídicas, incluindo a advocacia. As apli-
cações da Jurimetria no exercício privado da advocacia, consultiva e con-
tenciosa, são tão variadas quanto signifi cativas, com enorme potencial de 
desenvolvimento. Entender quais cláusulas contratuais são mais inadim-
plidas, quais garantias reais e pessoais são mais efetivas ou quais situações 
societárias geram propensão à desavença entre sócios são informações ca-
pazes de trazer subsídios para infl uir nas decisões de um advogado e alterar 
por completo a estratégia de condução de um caso. (Coelho e Nunes. “A 
Jurimetria a serviço da advocacia”. Valor Econômico, 20/08/2010, pág. E -2)

O terceiro desafi o é envolver os alunos nessa ideia. Sabemos que usualmen-
te quem escolhe estudar direito difi cilmente é alguém encantado por estatística 
e matemática. E o espanto inicial ao se deparar com o conteúdo do curso é 
reação quase unânime. E para superar tal espanto, o método de ensino é as-
pecto fundamental. Assim, o curso foi pensado e estruturado de forma tal que 
leve o aluno a conhecer e trabalhar todas as etapas de uma pesquisa empírica, 
mesclando aulas teóricas com debates e aulas práticas. Dessa forma, o aluno 
pode colocar em prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula, 
concretizando e transformando esse conhecimento em uma pesquisa empírica.

2) Planejamento e implementação do curso
O curso foi concebido para ter quatro módulos: 1) elementos epistemológicos 
e aspectos teóricos da pesquisa empírica em direito; 2) formulação do problema 
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de pesquisa empírica e construção de hipóteses; 3) operacionalização da pesqui-
sa e 4) análise e comunicação dos resultados.

No primeiro módulo trabalhamos os elementos teóricos para lidar com 
a construção de um bom problema de pesquisa empírica. Abordamos inicial-
mente as formas e métodos de observar a realidade, com um enfoque episte-
mológico. Uma vez trabalhadas as formas de observar a realidade, partindo do 
método hipotético -dedutivo proposto por Karl Popper,4 passamos ao segundo 
módulo do curso.

Nesse segundo momento, busquei levar os alunos a desenvolverem o olhar 
crítico para a realidade do mundo jurídico, mas uma realidade que os envolves-
se de forma mais imediata. E a sugestão foi pensar em sua própria condição de 
estudante ou pensar na condição dos seus professores — campos complemen-
tares de sua experiência atual. A turma foi unânime em escolher trabalhar com 
sua própria condição, focando o interesse nos próprios alunos.

Como a atividade de pesquisa empírica usualmente é realizada em equipe, 
trabalhei com a divisão da turma em cinco grupos de pesquisa. Com isso pude 
também trabalhar com o processo de aprendizado coletivo dos alunos, pois 
eles discutiram, argumentaram com os colegas, trocaram impressões e ideias 
com seu grupo, participando de uma construção coletiva e compartilhada de 
conhecimento.

É importante pontuar que uma escolha determinante teve que ser feita 
arbitrariamente — qual o tipo de pesquisa empírica realizar com os alunos, que 
técnicas adotar etc. E a opção que fi z foi por realizar um survey. Nesta escolha 
pesou principalmente o aspecto temporal — eu dispunha de apenas um semes-
tre, mais precisamente 18 semanas, para completar os quatro módulos do cur-
so. O survey se mostrava didaticamente o método mais apropriado para abordar 
as etapas essenciais de uma pesquisa quantitativa (ver fi gura 1).

4 POPPER, Karl.  A lógica da pesquisa científi ca.  São Paulo: Cultrix, 1959.
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Figura 1. Etapas essenciais da pesquisa quantitativa
Fonte: BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. Florianópolis: Editora da UFSC, 2005.

Organizei no curso aulas -debate voltadas a pensar em questões que preo-
cupavam os alunos e despertavam sua atenção. E, a partir destas aulas -debate, 
os grupos formularam seu problema de pesquisa empírica, trabalhando critica-
mente, buscando formular e problematizar sua questão de pesquisa de forma 
apropriada. Como embasamento teórico nessa etapa, utilizei o livro de Quivy e 
Campenhoudt (1992),5 mais especifi camente a seção que aborda a construção 
do problema e da pergunta de pesquisa.

Assim, cada um dos cinco grupos formulou inicialmente o seu interesse 
de pesquisa: 1) O quanto a didática adotada pelos professores infl uencia no 
desempenho acadêmico dos alunos? 2) O desempenho acadêmico dos alunos 
é afetado pelo nível de dúvida que eles têm sobre a escolha do curso de Direi-
to? 3) O quanto o período que o aluno está cursando infl uencia seu interesse 
pelos estudos? 4) O gênero está ou não associado à expectativa do impacto que 
o estágio terá no desempenho acadêmico dos alunos? 5) O quanto a família 
infl uencia a escolha dos alunos pelas carreiras no Direito (pública ou privada)?

Com base na escolha dos temas trabalhamos o refi namento do problema 
de pesquisa, atentando para os aspectos essenciais: ser passível de verifi cação 
empírica e estar formulado de forma objetiva, exequível e pertinente (Quivy e 
Campenhoudt, 1992: 27 -44).

5 QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, LucVan. Manual de investigação em ciências sociais. Lisboa: 
Gradiva, 1992.
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Na sequência, trabalhei com o encaminhamento desse problema, auxilian-
do os alunos a pensarem em possíveis respostas para responder ao problema de 
pesquisa. Ou seja, a formulação de hipóteses. Lembrando que na defi nição de 
Goode e Hatt (1996: 75),6 a hipótese de pesquisa “é uma proposição que pode 
ser colocada à prova para determinar sua validade”. Assim como no caso da 
construção do problema de pesquisa, também no caso da formulação de hipó-
teses é preciso seguir algumas regras e tomar alguns cuidados para que a hipóte-
se consista em uma resposta apropriada ao problema. O texto que serviu como 
base teórica neste caso foi o capítulo sete de Richardson (1985),7 “Formulação 
de hipóteses”. Em suma, uma hipótese apropriada é conceitualmente clara e 
compreensível (não gerando ambiguidades), precisa e passível de verifi cação 
empírica. Com isso cada um dos cinco grupos formulou uma hipótese para seu 
problema de pesquisa.

O terceiro módulo consistiu em trabalhar com os alunos a operacionali-
zação do problema e da hipótese. Ou seja, a identifi cação dos seus conceitos 
centrais, a tradução destes conceitos em variáveis e a defi nição da forma de 
mensuração dessas variáveis. Identifi cadas as variáveis, passamos então para a 
sua tradução em perguntas, trabalhando em sala de aula a construção do ins-
trumento de coleta de dados — o questionário. Essa fase foi embasada por dois 
textos: Earl Babbie (1999),8 com seu “Métodos de pesquisa de Survey” e Goode 
e Hatt (1996),9 a partir do texto “Como construir um questionário”.

Nesta fase elaboramos, com base nas leituras mencionadas, uma espécie de 
“check list” para a elaboração de um bom questionário:

1) Separar as características a serem levantadas;
2) Fazer uma revisão da literatura pertinente para verifi car como mensu-

rar adequadamente algumas características — por exemplo, recurso ao 
IBGE como referência para variáveis socioeconômicas e demográfi cas;

3) Estabelecer a forma de mensuração das características a serem levantadas;
4) Elaborar uma ou mais perguntas para cada característica a ser observada;
5) Verifi car se a pergunta é objetiva e simples (não ambígua);
6) Verifi car se a forma de perguntar não está induzindo a uma resposta;
7) Verifi car se a resposta à pergunta não é óbvia;

6 GOODE, Willian J. e HATT, Paul K. “Como construir um questionário”. In: Métodos em pesquisa 
social. São Paulo: Companhia Editorial Nacional, 1996.

7 RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1985.
8 BABBIE, Earl. Métodos de pesquisa de survey. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1999.
9 GOODE, Willian J. e HATT, Paul K.. “Como construir um questionário”. In: Op. cit.
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8) Atentar para os aspectos de validade e confi abilidade, ou seja, verifi car 
se cada questão de fato mensura o conceito que se quer medir e atentar 
para necessidade de constância dos resultados obtidos quando o mesmo 
aspecto for mensurado mais de uma vez;

9) Tempo de duração (quanto mais longo, menor tende a ser a confi abilida-
de e a qualidade das respostas);

10) Forma de aplicação: prezar pela homogeneidade de aplicação;
11) Pré -testar antes de fazer a aplicação para corrigir eventuais pontos de 

difícil compreensão e calibrar o instrumento.

Com o instrumento pronto, realizamos o pré -teste com a própria turma do 
primeiro período. E após ajustado e validado o instrumento, partimos para a co-
leta dos dados. Os questionários, de autopreenchimento, foram entregues a todos 
os alunos matriculados na FGV DIREITO RIO no primeiro semestre de 2011. 
Os alunos foram convidados a participar espontaneamente da pesquisa e houve 
a adesão de 70% dos 291 alunos matriculados do primeiro ao nono períodos.

Como em toda experiência inovadora, porém, enfrentamos algumas difi -
culdades. A principal delas foi o tempo curto. E com isso houve um equívoco 
na impressão e logística de distribuição dos questionários e o décimo período 
do curso (último semestre do quinto ano de direito) não pôde ser incluído na 
pesquisa. Esse evento não prejudicou a pesquisa, uma vez que conseguimos um 
volume considerável de adesão e cobrimos nove dos dez períodos do curso. E 
procurei reverter esse erro de logística em insumo didático, para discutir com os 
alunos maneiras de enfrentar esse tipo de questão. Tanto preventivamente, ou 
seja, como deveríamos ter agido para evitar esse tipo de erro operacional, quan-
to corretivamente, discutindo formas de tratar essa falha de maneira a causar o 
menor impacto possível na pesquisa.

Uma vez aplicados os questionários e digitados em formato de banco de 
dados, passamos para o quarto e último módulo do curso, a análise dos dados.

Para trabalhar as técnicas de análise, optei pelo uso do software SPSS (Statis-
tical Package for Social Sciences), fazendo as aulas no laboratório de informática. 
Todos os conceitos básicos e elementares de estatística descritiva foram tratados 
com base na leitura prévia em Barbetta (2005)10 e durante as aulas aplicávamos 
esses conceitos na base de dados da pesquisa. Com isso, os alunos aprenderam 
a extrair do banco de dados as informações necessárias para sua análise — tanto 
as estatísticas descritivas (frequência e percentual de ocorrência, média, media-

10 BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. Florianópolis: Editora da UFSC, 
2005.
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na, moda, desvio padrão etc.) quanto as medidas de associação entre variáveis 
(trabalhei com as mais elementares: o chi -quadrado e a correlação).

Cada um dos grupos, como forma de avaliação fi nal, foi encarregado de 
escrever um relatório comunicando os achados da pesquisa.

O resultado fi nal do curso foi positivo. É claro que a pouca idade e maturi-
dade dos alunos e sua rejeição inicial à estatística foram grandes desafi os a serem 
enfrentados. A partir da decomposição da pesquisa em diversos módulos, a 
experiência pôde ser apreendida e valorizada, ao fi nal; no momento da redação 
do relatório, muitos alunos disseram que “enfi m” haviam entendido o porquê 
de estudar metodologia de pesquisa e estatística em um curso de direito.

O processo de pesquisa foi trabalhado em módulos, com os alunos obser-
vando peça por peça do processo para ao fi nal colocá -las todas juntas e dar o 
sentido ao todo. Nas palavras de Howard Becker, a construção do conhecimen-
to é similar à construção de um mosaico:

Cada peça acrescentada a um mosaico contribui um pouco para a 
nossa compreensão do quadro como um todo. Quando muitas peças já 
foram colocadas, podemos ver, mais ou menos claramente, os objetos e 
as pessoas que estão no quadro, e sua relação uns com os outros. Dife-
rentes fragmentos contribuem diferentemente para a nossa compreen-
são: alguns são úteis por sua cor, outros porque realçam os contornos 
de um objeto. Nenhuma das peças tem uma função maior a cumprir... 
(Becker, 1997: 105).11

Convido o leitor agora a conhecer alguns dos dados levantados pela pesquisa.

3) Resultados da pesquisa
A maioria dos alunos matriculados no curso de direito é mulher (59% mu-
lheres e 41% homens). Apenas 31% do total desses alunos fi zeram cursinho 
pré -vestibular antes de ingressar na FGV, sendo os alunos do segundo período 
a única exceção, com 63% deles tendo feito cursinho pré -vestibular antes de 
ingressar no curso de direito.

11 BECKER, Howard. “A história de vida e o mosaico cientifi co”. In: Métodos de pesquisa em ciências 
sociais. São Paulo: Hucitec, 1997.
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Gráfi co 1. Proporção de alunos que fi zeram cursinho pré -vestibular antes de ingressar no curso de 
direito da FGV DIREITO RIO

A grande maioria dos alunos é carioca — 70% são da cidade do Rio de 
Janeiro, totalizando 86% dos alunos se considerarmos todos os originários do 
Estado do Rio de Janeiro. Grande parte dos alunos mora com os pais ou fami-
liares (86%), 10% moram sozinhos e 4% com amigos.

Os alunos são fi lhos de pais com alta escolaridade — 91% deles têm o pai 
com ensino superior completo e 80% têm mãe com ensino superior completo. 
Em termos de endogenia, apenas 13% são fi lhos de pai profi ssional do direito e 
8% são fi lhos de mãe profi ssional do direito.

Considerável proporção dos alunos é bolsista — cerca de 40%. E pouco 
mais de 10% dos alunos estão cursando alguma dependência.

Um dos grupos de pesquisa interessado no rendimento acadêmico obser-
vou que há uma correlação entre rendimento dos alunos e sua situação de bol-
sista ou não, no sentido de que entre os bolsistas apenas 3% estão cursando 
dependência, enquanto 17% dos não bolsistas cursam alguma dependência.
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Tabela 1. 
Proporção de alunos cursando dependência de acordo com situação (bolsista x não bolsista)

Dependência Total
Bolsista

Não Sim 

Não 89% 83% 97%

Sim 11% 17% 3%

Total (N) 188 115 73

Outro aspecto de interesse dos alunos com relação ao perfi l do estudan-
te da FGV DIREITO RIO era seu envolvimento em atividades culturais. Os 
resultados indicam que cerca de 65% dos alunos frequentemente assistem a 
documentários ou fi lmes e apenas 14% vão com frequência a teatros, museus 
ou exposições. Apenas 33% declararam que leem livros além daqueles exigidos 
pelas disciplinas. E quanto a se manterem informados, 46% declararam que 
frequentemente assistem a telejornais e 38% que leem jornais impressos. Com 
exceção do cinema, as atividades consideradas culturais e informacionais são 
pouco praticadas.

Em termos do interesse dos alunos nos estudos hoje, comparado a quando 
iniciaram na faculdade, temos que metade deles declarou que estar hoje mais 
interessada do que quando iniciou. Para 19% dos alunos o interesse é igual e 
para 31% o interesse diminuiu — é muito expressiva a diminuição de interesse 
pelos estudos no nono período.

Tabela 2. 
Proporção de alunos que frequentemente realizam atividades, por período

 Total
Período

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Assiste a fi lmes / 
documentários 65 53 63 74 25 71 53 84 71 77

Assiste a telejornais 46 35 32 44 31 46 58 68 39 59

Lê jornais 38 35 24 41 25 33 32 42 44 59

Lê livros 33 29 40 26 13 38 16 47 29 50

Vai a centros culturais 14 4 21 21 11 16 22 23

Cadernos de Direito 2011 v3.indd   79Cadernos de Direito 2011 v3.indd   79 06/01/12   17:3906/01/12   17:39



80 CADERNOS DE DIREITO 2011

Uma das hipóteses levantadas pelo grupo que tinha o interesse pelos estu-
dos como questão de interesse seria que no fi m do curso os alunos estão mais 
preocupados com questões de empregabilidade do que com o estudo do direito 
em si. Outra hipótese seria que as disciplinas cursadas nesse período seriam de 
baixo interesse, uma vez que os alunos já teriam quase completado sua forma-
ção nessa etapa. Mas a pesquisa não dispunha de dados sufi cientes para permitir 
testar estas hipóteses, pois elas não foram contempladas no momento de elabo-
ração do questionário.
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Gráfi co 2. Como alunos classifi cam interesse nos estudos hoje, comparado a quando ingressaram na faculdade

Indagados sobre o quanto se dedicam aos estudos, podendo dar uma nota 
de 0 a 5, sendo zero dedicação nenhuma e 5 dedicação máxima, a nota média 
foi 3,1 — ou seja, dedicação moderada.
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Ainda com relação ao aspecto da dedicação aos estudos, perguntamos aos alu-
nos se eles se sentiam estimulados ou não a se dedicar mais aos estudos tendo em 
vista alguns programas de incentivo promovidos pela FGV DIREITO RIO. Os dois 
programas que mais motivam os alunos a se dedicarem aos estudos e tirarem boas 
notas são os intercâmbios e a necessidade de ter boas notas para conseguir estágio.
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Gráfi co 4. Percentual dos alunos que se sentem estimulados a estudar mais de acordo com o tipo de 
incentivo oferecido

Avaliamos também a infl uência do estágio no rendimento efetivo dos alu-
nos. Do primeiro ao sexto período, testamos a expectativa dos alunos com relação 
ao estágio, e a maioria imagina que diminuirá o rendimento. Do sétimo ao nono 
períodos, quando os alunos já estão realizando estágio, notamos que o efeito con-
fi rma as expectativas, os alunos declaram que a realização do estágio acaba por 
impactar na diminuição das notas, uma vez que têm menos tempo para estudar.
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Um dos grupos estava interessado no nível de dúvida que os alunos têm so-
bre a escolha do curso de Direito, e ao questionarem o corpo discente sobre isso 
o resultado é que 30% do total ainda exprimem alguma dúvida sobre a escolha 
do curso. A dúvida se dá principalmente na relação de escolha entre direito e 
cursos de jornalismo, economia e comunicação.
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Gráfi co 6. Percentual dos alunos que declararam ter alguma dúvida sobre a escolha do curso de direito

Com relação à escolha da carreira no próprio Direito, entre pública e priva-
da, é bem equilibrada a distribuição de preferência entre os alunos. Caso fossem 
escolher neste momento o direcionamento da carreira, cerca de metade optaria 
pelo setor privado e metade pelo setor público.
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Os que optariam pela carreira privada argumentam como principal razão 
a realização profi ssional e a aptidão pessoal. Já os que optariam pela carreira 
pública indicam como principal fator de motivação a estabilidade econômica.
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Gráfi co 8. Principal motivador da escolha da carreira, de acordo com a opção entre pública e privada

Apesar da infl uência da família não ter sido citada pela maioria como fator 
relevante, 24% dos alunos disseram que consideram muito relevante a opinião 
da mãe na hora da escolha da carreira, e 28% consideram a opinião do pai 
muito relevante no assunto.

Para fi nalizar, havia uma curiosidade descritiva para conhecer a visão dos 
alunos sobre sua percepção de quais deveriam ser os valores norteadores de uma 
decisão judicial e qual a principal característica de um bom advogado.

Quanto ao papel do juiz exploramos se acreditam que um bom juiz deve 
decidir: 1) comprometido primeiro com parâmetros legais, mas considerando 
as consequências de suas decisões; 2) comprometido primeiro com as consequ-
ências de suas decisões, mas considerando os parâmetros legais ou 3) compro-
metido exclusivamente com os parâmetros legais. A grande maioria declarou 
que o bom juiz decide primeiro comprometido com parâmetros legais, mas 
levando em conta as consequências econômicas e sociais da decisão.
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No que se refere à principal característica de um bom advogado os três 
principais aspectos apontados foram: conhecimento da lei, boa comunicação 
oral e formação interdisciplinar.
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Gráfi co 10. Principal qualidade do bom advogado

Até aqui busquei transmitir ao leitor a visão de quem pensou e planejou o 
curso na posição de docente. Dentro da abordagem de Howard Becker (1997), essa 
é apenas uma peça da história. Para o leitor ter uma visão mais completa dessa ex-
periência é essencial ter contato com outras peças, conhecer outros fragmentos para 
poder juntá -los e dar sentido ao todo. Assim, na sequência, apresento a perspectiva 
dos alunos sobre a experiência que vivenciaram ao realizar o curso de Metodologia 
de Pesquisa e Estatística, a partir do relato escrito por duas alunas da turma.
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Perspectiva dos alunos

Imensurável de tanta mensurabilidade
Por Daniela Gueiros Dias, aluna do segundo período da FGV DIREITO RIO

O primeiro período de um aluno de direito pode ser assustador e, ao mesmo 
tempo, incrivelmente divertido. As aulas podem parecer verdadeiras peças teatrais 
onde os debates acalorados são parabenizados como em grandes espetáculos. Ain-
da assim, todo esse show montado para impressionar as mentes dos aspirantes à 
carreira jurídica pode ser bastante estressante. A necessidade do aluno estar bem-
-preparado, saber se expressar adequadamente, conseguir desenvolver sua própria 
linha de raciocínio — além da obrigação de se deixar para trás a imaturidade do 
ensino médio — são fatores que fazem do primeiro semestre do estudante um 
tempo de adaptação e, acima de tudo, aprendizado. Muito aprendizado.

O primeiro período é pensado para que o aluno se apaixone pelo direito. 
Teoria do Direito Constitucional, Introdução ao Estudo de Direito e Português 
Jurídico são algumas das matérias que, ao exigerem a participação do aluno, 
testam a sua capacidade de argumentação e incitam discussões que muitas vezes 
transformam -se em verdadeiros polos de debate. Em meio a esta adrenalina, 
estudar Metodologia de Pesquisa e Estatística Elementar (MPEE) pode parecer 
uma tarefa um tanto sem graça e desconfortável.

Logo à primeira vista, a pergunta que todos se faziam era: para que estudar 
MPEE? A grande maioria temia o uso da palavra “estatística”. Afi nal, convenha-
mos, quem é que escolhe direito porque adora fazer contas matemáticas?

Embora acreditasse que estudar estatística pudesse ser extremamente di-
vertido, confesso que essa não era uma das defi nições que compartilhava com a 
minha turma. E, ainda assim, MPEE não foi em nada parecido com as minhas 
ideias preconcebidas. Imaginava -me fazendo contas de probabilidade, traçando 
gráfi cos, analisando tabelas. Com certeza tudo, ou pelo menos 95% do que havia 
em mente no início, foi diferente do que realmente ocorreu ao longo do curso.

Apesar do começo carregado de leituras téoricas, englobando textos que 
variavam desde epistemologia até como se formular uma boa pergunta de ques-
tão empírica, o curso revelou -se uma excelente experiência, principalmente 
quando a turma foi desafi ada a criar e desenvolver sua própria pesquisa.

Dividida a sala em grupos que variavam em torno de 10 alunos, cada equi-
pe fi cou responsável pela criação de uma pergunta e, consequentemente, pelo 
desenvolvimento da pesquisa a fi m de respondê -la.
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Ao longo desse texto, irei tratar de como foi a minha experiência na minha 
equipe. Devo advertir ao leitor, entretanto, que a minha opinião pode diferir 
da do restante dos meus colegas de tal forma que aqui escrevo o que acredito 
ser verdadeiro para mim.

Todo o trabalho de pesquisa teve início quando recebemos a notícia de que 
aplicaríamos um questionário aos alunos ou professores da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. O primeiro passo, portanto, era a 
defi nição de quem seria o alvo da nossa pesquisa: os professores ou os alunos.

Inicialmente, houve um consenso na minha equipe para que escolhêsse-
mos os professores. A partir daí, começamos a pensar em possíveis boas pergun-
tas para uma análise empírica.

Primeiramente, tentamos relacionar o método utilizado pelo professor para 
ministrar as aulas e a capacidade do aluno em absorver o conteúdo ministrado. 
Encontramos vários problemas. Como poderíamos mensurar a capacidade? Ca-
pacidade não seria algo diretamente relacionado à dedicação do aluno? Como 
especifi car um método único de ensino? Nossas ideias esbarravam em todos os 
três preceitos fundamentais para a criação de uma boa pergunta: pertinência, 
exequibilidade e clareza.

Famintos, já que nossas reuniões ocorriam por volta do meio -dia, a vonta-
de geral para que chegássemos a uma conclusão sobre o trabalho de uma vez por 
todas fez com que mudássemos alguns aspectos necessários ao desenvolvimento 
da nossa pergunta. Alguns integrantes da equipe foram capazes de convencer 
aos outros de que poderíamos manter a nossa ideia central se simplesmente 
trocássemos o público -alvo da nossa pesquisa. A sugestão era de fato genial. E 
assim foi feito.

Em poucos segundos, tínhamos esquecido a nossa pressa para o almoço 
e nos engajado numa discussão sobre a nova pergunta que formularíamos. Os 
requisitos necessários para uma boa pergunta continuavam, ainda assim, desa-
fi adores. Nossa pergunta deveria ser precisa, unívoca, concisa, realista, não po-
deria ter caráter valorativo nem sentido fi losófi co, deveria ser imparcial, tratar 
do ser (realidade), não ser meramente descritiva e, obviamente, ser coerente. “E 
se mudássemos...”, “impossível”, “que tal...”, “desisto”, “já sei” e tantas outras 
frases de sentido semelhante foram utilizadas na nossa conversa em busca da tão 
sonhada boa pergunta para uma questão empírica. Finalmente conseguimos. 
Ou melhor, achávamos ter conseguido. Nossa pergunta fi cou assim:

“No ano de 2010, qual foi a associação entre as discussões sobre temas atuais 
nas aulas ministradas pelos professores da FGV DIREITO RIO e o desempenho 
acadêmico dos alunos?”
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Passada a formulação inicial, deparamo -nos com pequenos detalhes im-
portantíssimos para a precisão da nossa pergunta. Primeiro deveríamos defi nir 
o que eram temas atuais. Em seguida, como avaliaríamos o desempenho acadê-
mico dos alunos. Focamos nossa reunião seguinte, portanto, na defi nição desses 
dois pontos.

Estabelecemos que “temas atuais” considerariam mais do que a utilização 
de casos atuais propriamente ditos, englobando -se também discussões sobre te-
mas contemporâneos. Dessa forma, por exemplo, um caso referente a um crime 
de racismo que tenha ocorrido no século passado continuaria sendo relevante 
para o aprendizado do aluno, já que o tema ainda seria alvo de debates atual-
mente. O desempenho acadêmico do aluno, por sua vez, foi entendido como a 
nota média do estudante em cada disciplina ao fi nal do período estudado.

Assim se deu o começo de nossa pesquisa. Tínhamos uma pergunta de 
questão empírica que julgávamos boa e os termos vagos haviam sido precisa-
mente defi nidos. Apesar disso, após a apresentação de nossa proposta à profes-
sora, a efi cácia da pergunta foi posta em xeque.

Nossa professora perguntou se não seria difícil elaborarmos um survey em 
cima de nossa pergunta. Exigir dos alunos que lembrassem a nota média de 6 
meses antes poderia ser complicado. Ainda por cima, como poderíamos falar 
sobre ausência de utilização de casos atuais numa faculdade cujo principal ob-
jetivo é justamente a metodologia diferenciada baseada em eventos contempo-
râneos?

Informamos à professora que apesar de excelentes críticas, esses problemas 
não seriam um empecilho ao desenvolvimento de nossa pesquisa. Primeiramen-
te, o número de matérias oferecidas aos alunos diminui consideravelmente nos 
últimos períodos e, mais importante, o aluno tem acesso às suas notas online. 
Quanto à metodologia da faculdade, algumas aulas eram apresentadas ao aluno 
de forma extremamente teórica, uma vez que se relacionavam muito mais a 
questões fi losófi cas e sociológicas do que propriamente ao direito.

Assim, conseguimos continuar com a nossa proposta de pesquisa inicial. 
Vale ressaltar neste ponto algo que deveria já ter dito anteriormente. Uma ca-
racterística fundamental ao longo do nosso trabalho era saber distinguir clara-
mente o que seria a variável independente do que seria a variável dependente. 
A primeira, não dependendo de nenhum fator, afeta diretamente a segunda. 
Ou seja, a variável dependente é explicada pela variável independente. Na nossa 
pesquisa, a variável independente era representada pela didática dos professores. 
Já a variável dependente era expressa pela nota média dos alunos nas disciplinas 
específi cas.
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Defi nidos esses dois pontos, devo agora continuar com a descrição de 
como realizamos nossa pesquisa na sua completude.

Quando formulamos nosso problema de pesquisa e posteriormente nossa 
hipótese, tínhamos algumas ideias que procurávamos comprovar ou refutar. A 
mais importante delas, e a norteadora do nosso trabalho, era a de que quanto 
mais próximo está um tema da realidade do aluno, mais fácil se tornaria para 
ele entender o que está sendo debatido e, consequentemente, seu desempenho 
acadêmico melhoraria consideravelmente.

Sabendo que nosso foco era, portanto, tentar estabelecer uma relação entre 
a didática do professor baseada na utilização de casos atuais e o desempenho do 
aluno, resolvemos adotar a nota individual em cada disciplina como a forma de 
analisar o desempenho acadêmico. Assim, quanto maior fosse a utilização de 
comparações entre casos atuais e o conteúdo de determinada disciplina, maior 
seria o rendimento do aluno, ou seja, a nota que ele obteria naquela dada ma-
téria.

Aqui, volto novamente aos conceitos de Metodologia de Pesquisa e Esta-
tística Elementar aprendidos em sala de aula. Em nossa pesquisa, utilizamos 
variáveis quantitativas e discretas. Isto quer dizer que nossas variáveis eram 
mensuráveis e tinham sua variação limitada. Em relação à nota média do aluno 
(variável dependente), esta poderia variar de 0 (zero) a 10 (dez). Quanto à nossa 
variável independente, a didática do professor (utilização de casos atuais), devo 
ser mais minuciosa na minha explicação.

Como pode ser fácil perceber, não se é possível mensurar didática ou uti-
lização de casos atuais por si só. “Muito” e “pouco” são palavras que podem ser 
utilizadas para descrever a frequência com que um professor utiliza determina-
do artifício em sala de aula, mas, individualmente, pouco contribuem com o 
nosso projeto de pesquisa. Assim sendo, para conseguirmos de fato mensurar a 
didática do professor, criamos um índice, denominado “Índice de Interativida-
de e Absorção com o Professor” cuja sigla era IIAP.

Todas as variáveis independentes foram agrupadas nesse único índice de tal 
forma que o IIAP pode ser defi nido como a agregação de uma didática dinâ-
mica (utilização de vídeos, reportagens de revistas ou jornais, analogias a temas 
recorrentes da última década, slides) e a forma como a aula foi ministrada.

Uma vez estabelecida a forma como mensuraríamos as nossas variáveis, 
partimos para o que eu chamarei aqui de segunda fase do trabalho. Nessa se-
gunda fase, procedemos a pesquisa elaborando um survey que deveria ser res-
pondido por todos os alunos da FGV DIREITO RIO.
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O survey seria um único questionário elaborado por toda a sala, embora 
cada equipe criasse as perguntas necessárias para o desenvolvimento de sua pes-
quisa. Duas noções discutidas em sala de aula que foram fundamentais para a 
criação do survey foram os conceitos de validade e confi abilidade. O primeiro se 
relacionava à ideia de que o que perguntávamos no nosso survey deveria ser de 
fato útil para a mensuração do nosso problema de pesquisa. O segundo ponto, 
por sua vez, se relacionava com a necessidade dos resultados serem sempre os 
mesmos caso a pesquisa fosse refeita, isto é, os dados obtidos deveriam ser sem-
pre constantes quando os nossos objetos fossem estudados.

Posto isto, devo agora contar como se deu a elaboração de nossas perguntas 
para o survey.

Primeiramente, julgamos importante colocar informações gerais que nor-
malmente constam na grande maioria dos surveys realizados mundo afora, tais 
como o sexo (masculino ou feminino), a idade e o nome. Perguntar o nome 
do entrevistado foi algo bastante discutido na minha equipe. Vários integrantes 
acreditavam que como uma de nossas perguntas demandaria a nota média do 
aluno em cada disciplina, o estudante que estaria respondendo o survey poderia 
se sentir intimidado e faltar com a verdade na hora de preencher o questionário. 
A honestidade do nosso público -alvo era fundamental para o desenvolvimento 
da pesquisa; qualquer forma de coação que o fi zesse responder erroneamente 
o survey era, portanto, nociva. Apesar de tudo isso, decidimos manter o nome 
como uma de nossas perguntas, pois chegamos à conclusão de que o oposto 
poderia ser igualmente verdadeiro e talvez mais provável. Sem o nome, não 
haveria seriedade na hora do preenchimento do survey. E, assim, partimos para 
a elaboração das outras perguntas.

Para lembrar o leitor, nós havíamos criado o Índice de Interatividade e 
Absorção com o Professor (IIAP). No questionário, as variáveis independentes 
que serviram para formar esse indíce encontravam -se em afi rmações distintas, 
dentro das quais o aluno deveria responder assinalando “nunca”, “às vezes” e 
“frequentemente”, conforme achasse mais adequado. A primeira afi rmação per-
guntava com que frequência o professor havia utilizado vídeos, reportagens de 
jornais e revistas nas aulas ministradas. A segunda perguntava sobre a utilização 
de slides. A terceira, sobre o material didático utilizando temas recorrentes da 
última década. A quarta e última afi rmação perguntava com que frequência so-
mente a aula havia sido sufi ciente para a compreensão da matéria. Essas quatro 
afi rmações eram respondidas em relação a cada disciplina que o aluno havia 
cursado no semestre anterior. Por fi m, perguntávamos a média fi nal que o estu-
dante havia obtido em cada disciplina.
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Cabe ressaltar o pequeno trabalho de coleta de dados que tivemos para 
elaborar essas perguntas. Cada período possui disciplinas distintas, como é de se 
esperar de qualquer curso superior. A equipe teve que elaborar um questionário 
para cada período da faculdade, adequando as perguntas, ou seja, as disciplinas 
que estavam sendo julgadas pelos alunos, para cada semestre que estaria sendo 
avaliado.

Passadas algumas semanas, os surveys estavam prontos e, antes do que se 
podia imaginar, distribuídos para os alunos. Em pouquíssimo tempo, já tínha-
mos todos os dados do questionário. O estudo da pesquisa poderia ser fi nal-
mente iniciado.

Chegamos, portanto, ao que aqui chamarei de terceira fase do trabalho: a 
análise de dados. Narrarei, a partir de agora, como procedemos na nossa pes-
quisa para obtermos um resultado que respondesse à nossa pergunta inicial, 
proposta meses antes.

Nossa professora especifi cou que utilizaríamos um software aplicativo cujo 
nome era SPSS. A princípio este software científi co parecia extremamente com-
plicado, pois não sabíamos como operá -lo. Ao longo do processo, entretanto, o 
SPSS tornou -se bem simples.

No trabalho do meu grupo, deveríamos, ao contrário da grande maioria, 
criar uma nova variável: o nosso índice, IIAP. Sendo assim, nós tínhamos que, 
conforme os termos do programa, “recode into diff erent variable” e “compute” 
todas as nossas variáveis independentes iniciais.

Assim foi feito. Trabalhoso, mas não tão complexo quanto pode parecer, 
cada integrante fi cou responsável por computar os dados de determinado perí-
odo e, em pouco tempo, os dados já estavam todos prontos. Passamos, então, 
à análise.

O primeiro passo foi correlacionar o IIAP com a nota média dos alunos 
em cada disciplina. No fi nal, chegamos a uma série de tabelas que podem ser 
simplifi cadas na tabela a seguir.
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Tabela 1. 
Correlação entre o IIAP de cada disciplina e o rendimento médio do aluno (nota fi nal)

Disciplina Pearson Correlation

Atividades e Atos Administrativos 0,715

Contabilidade -0,287

Contratos Jurídicos 0,074

Direito Ambiental 0,012

Direito da Concorrência  -0,474

Direito das Pessoas e Bens 0,311

Direito de Família 0,075

Direito de Propriedade  -0,659

Direito Econômico e Constitucional  -0,107

Direito Global e as Alternativas Institucionais 0,25

Direito Global I 0,007

Direito Global II 0,548

Direito Penal e Econômico 0,508

Direito Penal Geral 0,313

Direito Tributário e Finanças Públicas  -0,208

Direito Tributário e Finanças Públicas II 0,315

Direito Tributário e Finanças Públicas III 0,202

Direitos Humanos 0,199

Empreendedorismo 0,044

Epistemologia e Modernidade  -0,216

Estágio I 0,597

Ideologias Mundiais 0,313

Interpretações do Brasil 0,171

Introdução ao Estudo de Direito I 0,248

Introdução ao Estudo de Direito II 0,229

Introdução ao Pensamento Estratégico 0,34
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Disciplina Pearson Correlation

Macroeconomia 0,214

Metodologia de Pesquisa e Estatística Elementar 0,183

Microecononomia 0,135

Negociação  -0,474

Organização da Justiça e do Ministério Público 0,315

Organização do Estado e Direitos fundamentais 0,229

Organização Jurídica da Grande Empresa  -0,322

Organização Jurídica da Pequena Empresa  -0,192

Português Jurídico 0,057

Recuperação de empresa 0,609

Recursos e Processos de Execução 0,395

Relações de Trabalho II 0,232

Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor  -0,064

Serviços Públicos e Controle da Administração Pública 0,819

Sociologias das Instituições Políticas 0,098

Teoria do Direito Constitucional 0,11

Teoria do Estado Democrático 0,205

Teoria Geral da Empresa 0,108

Teoria Geral das Obrigações dos Contratos  -0,15

Teoria Geral do Processo 0,094

Tutela Coletiva de Direitos 0,391

Violência e Crimes Urbanos 0,325

A tabela acima deve ser cuidadosamente analisada. Embora esteja ao lado 
de cada disciplina a intensidade da correlação entre a nota média do aluno e 
o IIAP, isso só é verdadeiro para as disciplinas onde a relação foi comprovada 
(em que o nível de signifi cância apresentado esteja em 0,05 — ou seja, nosso 
erro tolerável estava estabelecido em 5%). Não havendo relação, os números 
da tabela indicam apenas a intensidade da correlação caso esta fosse existente. 
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Dessa forma, cabe dizer ao leitor que somente conseguimos encontrar relação 
estatisticamente signifi cativa entre as variáveis em três casos.

Na disciplina Atividades e Atos Administrativos, a correlação se mostrou 
signifi cante a um nível de 0,01; em Direito Global II, ela se mostrou signi-
fi cante a um nível de 0,05 assim como em Serviços Públicos e Controle da 
Administração Pública.

A partir disso, percebemos que a relação é muito forte em Atividades e 
Atos Administrativos (0,715) e Serviços Públicos e Controle da Administração 
Pública (0,819). Enquanto isso, a relação é forte em Direito Global II (0,548). 
Em outras palavras, comprovamos que nessas três disciplinas a didática do pro-
fessor e a utilização de casos atuais de fato infl uenciaram o desempenho acadê-
mico do aluno.

Apesar disso, a nossa hipótese de nulidade, ou seja, a de que os alunos não 
tiram notas melhores nas disciplinas quando os professores utilizam casos atuais 
e uma didática mais dinâmica, não pôde ser refutada.

Partimos, então, para o que eu chamarei aqui de quarta fase da pesquisa: 
a procura de outras possibilidades de resposta. Nessa parte do trabalho, foi 
sugerido que buscássemos, ainda que não nas perguntas elaboradas pela nossa 
equipe, outros possíveis fatores que pudessem explicar o desempenho acadêmi-
co dos alunos. Olhamos novamente o survey elaborado pela sala e criamos um 
segundo índice.

A esse segundo índice demos o nome de INTEDEDIC. O INTEDEDIC, 
assim como o IIAP foi criado a partir do agrupamento de variáveis independen-
tes diversas. Dessa vez, o raciocínio que tivemos foi oposto. Enquanto que no 
IIAP focamos o desempenho do aluno como refl exo do trabalho do professor, 
no INTEDEDIC juntamos interesse dos alunos e dedicação aos estudos para 
chegarmos a novas conclusões. O responsável pela melhora da nota, ou ainda, 
por uma nota elevada, não seria a didática, mas o próprio aluno que, a partir de 
sua motivação individual (interesse) e estudo (dedicação) conseguiria melhores 
resultados nas avaliações.

Outro ponto que consideramos foi a relação não mais com a nota média 
em cada disciplina, mas com o Coefi ciente de Rendimento do aluno. O CR 
do aluno é a média de todas as notas do estudante ao longo de determinado 
período acadêmico.

Assim, utilizando novamente o SPSS, geramos novas tabelas, relacionando 
o INTEDEDIC e o CR do aluno. As novas tabelas podem ser resumidas na 
Tabela 2, a seguir.
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Tabela 2. 
Correlação entre o INTEDEDIC de cada período e o rendimento médio 
do aluno (nota fi nal)

Período cursado na faculdade Pearson Correlation

Primeiro Período 0,532

Segundo Período 0,361

Terceiro Período 0,469

Quarto Período  -0,14

Quinto Período 0,358

Sexto Período 0,192

Oitavo Período  -0,106

Nono Período  -0,183

Os mesmos fatores importantes na tabela I os são aqui. Isto quer dizer 
que mais uma vez devo ressaltar que só há correlação naqueles períodos 
em que a relação primeira foi comprovada. Entretanto, não conseguimos 
obter dados concretos que demonstrassem ser essa relação realmente ver-
dadeira. Houve somente uma exceção: o oitavo período. A grande sur-
presa, porém, é o fato de que, ao contrário do que se poderia imaginar, a 
correlação é negativa.

Assim, acredito que no que tange aos aspectos referentes a essa segunda 
hipótese, novos estudos devem ser realizados, buscando -se compreender se 
de fato a correlação existente é negativa e, se comprovada esta afi rmação, 
quais fatores a tornam verdadeira. Na avaliação da professora, esses resulta-
dos levam a pensar em um problema de mensuração, pois é contraintuitivo 
que maior interesse e dedicação estejam negativamente correlacionados com 
rendimento acadêmico. A hipótese mais provável nesse caso é de erro de 
mensuração.

Finalmente, chegamos ao que classifi co como a quinta fase do nosso traba-
lho de pesquisa: a conclusão e exposição dos dados.

Embora tivéssemos coletados alguns poucos dados que correspondiam à 
nossa hipótese inicial, ela não pôde ser de fato comprovada. A maior parte da 
pesquisa demonstrou não haver qualquer tipo de relação entre a didática em-
pregada em sala de aula e o desempenho do aluno. Assim sendo, não consegui-
mos descartar a hipótese de nulidade.
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Dentre os problemas do nosso trabalho, posso afi rmar que o nosso univer-
so fi cou um pouco reduzido em relação às outras equipes da sala. Devido a pro-
blemas de impressão, uma das turmas não pôde responder ao nosso questioná-
rio. Não acredito que esses possíveis dados que foram perdidos infl uenciariam 
diretamente o resultado de nossa pesquisa, mas ainda assim, a dúvida restará.

Não trabalhamos com amostras, dado o número reduzido de alunos da 
faculdade logo, o survey funcionou praticamente como um censo. Outro pon-
to igualmente importante é que a didática diferenciada da faculdade também 
pode ter infl uenciado o resultado da pesquisa, difi cultando a generalização de 
nossa pesquisa para outras instituições. Ou seja, a variável independente, didá-
tica do professor, pouco varia, uma vez que a grande maioria dos professores 
adota essa prática.

A conclusão a que chegamos foi que o desempenho acadêmico dos alunos 
é algo bem mais complexo do que pode parecer. Um fator isolado não é capaz 
de explicá -lo, sendo necessário o estudo de diversas variáveis que podem nele 
infl uenciar ou exercer algum tipo de relação.

Foi dessa forma, criando novas hipóteses, comemorando quando acháva-
mos alguma relação importante e fi cando frustrada quando os dados não cor-
respondiam aos nossos anseios, que me encontrei envolvida por essa pesquisa. 
Acredito que todo pesquisador tem seus problemas ao longo da pesquisa a que 
se impõe. No nosso caso, o tempo que tivemos e a restrição ao uso de surveys 
com certeza afetaram o desenvolvimento de nosso projeto. Ainda assim, creio 
que toda informação presente na pesquisa é relevante, ainda que tal signifi -
cância não seja percebida com uma simples análise inicial. Destaco também a 
importância de novas pesquisas serem realizadas para que se chegue à determi-
nação de padrões de ensino mais efi cazes.

Ao longo desse trabalho, aprendi não somente sobre os aspectos técnicos 
para que uma boa pesquisa possa ser feita, mas também sobre a necessidade de 
se ter em mente o que se deseja provar ou refutar a partir de uma pesquisa. Que-
rendo ou não, a forma como o pesquisador trabalha não é puramente imparcial. 
Na prática, nossas hipóteses vêm antes do desenvolvimento de nossa pesquisa, 
sendo elas as verdadeiras motoras do projeto. A pesquisa empírica, portanto, 
apresentou -se como um grande diferencial na realização deste trabalho. Ter a 
capacidade de mensurar, analisar quantativamente, ver de fato dados que com-
provem a veracidade ou não da hipótese são alguns dos fatores que mudaram 
a forma de se perceber a pesquisa e fi zeram com que um simples trabalho se 
transformasse em algo maior: uma imensurável realização pessoal.
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Termino este pequeno texto desejando que, assim como pude aprender 
bastante com uma simples pergunta que minha equipe e eu elaboramos, o lei-
tor também possa se desafi ar a entrar nesse mundo de descobertas, procurando 
respostas para o que julga ser pertinente e digno de explicações que vão além 
da mera suposição.

A experiência de uma pesquisa empírica no estudo do direito
Por Luiza Cattley, aluna do segundo período da FGV DIREITO RIO12

1.1 Introdução à pesquisa
Confesso que, ao optar pelo estudo do direito, nunca imaginei que cursaria 
Metodologia de Pesquisa. Nas primeiras aulas, não entendia o porquê desta 
matéria na grade horária ou como relacioná -la com o restante do curso. Meu 
interesse foi despertado quando iniciamos o processo da pesquisa, e foi se acen-
tuando no decorrer do trabalho. Para fazer a nossa pesquisa empírica, nos divi-
dimos em grupos e estabelecemos o nosso objetivo: o de realizar a pesquisa da 
maneira mais correta possível a fi m de não comprometer os resultados fi nais. 
Isto porque percebemos, com este trabalho, que qualquer erro pode se tornar 
uma bola de neve e mudar o rumo da pesquisa. Acredito que fomos capazes de 
cumprir este objetivo devido à tamanha atenção e cuidado que depositamos 
no projeto. Certamente, atenção e cuidado são essenciais para a execução bem-
-sucedida de qualquer pesquisa, mas decidimos redobrá -los, visto que nunca 
havíamos realizado uma antes.

A tarefa que nos foi exigida não impunha muitas restrições. Deveríamos 
realizar uma pesquisa empírica em que a população de interesse fosse os alunos 
ou professores da FGV DIREITO RIO, para facilitar a execução da pesquisa e 
a coleta de dados. Porém, tivemos toda liberdade para escolher o que gostaría-
mos de pesquisar sobre esta população, construir nossa pergunta de pesquisa e 
estabelecer nossas variáveis. Isso certamente contribuiu para o êxito do projeto, 
visto que os resultados eram de nosso real interesse.

Este trabalho visa, portanto, relatar a minha experiência, etapa por etapa, 
ao fazer parte desta pesquisa. O resultado fi nal me surpreendeu positivamente e 
o porquê disto é o que eu tentarei demonstrar ao decorrer deste artigo.

12 Agradeço a Luci de Oliveira e aos colegas do grupo quatro: Antonio Nardi, Ary Peçanha, Débora Fisz-
man, Helena Dobler, João Felipe Meggiolaro, Júlia Sampaio, Patrick Szklarz, Pedro Bonelli e Renata 
Sallum. 
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1.2 Elaboração da pergunta
A princípio, defi nir a pergunta de pesquisa parece tarefa fácil. É um engano. A 
pergunta é o fi o condutor do trabalho e precisa cumprir diversos critérios para 
que seja adequada ao que se pretende investigar. O nível de detalhamento neces-
sário para formulá -la sem cometer erros ou torná -la tendenciosa me impressio-
nou. Por exemplo, o simples esquecimento do termo ‘ou não’ na pergunta “X está 
associado ou não a Y?” poderia torná -la uma afi rmação disfarçada de pergunta.

O meu grupo demonstrou interesse em trabalhar com o CR (Coefi ciente 
de Rendimento)13 dos alunos. Queríamos testar se este era afetado pelo estágio 
e, por isso, chegamos à nossa questão:

“O CR dos alunos da FGV DIREITO RIO diminui a partir 
do 7º período, com o início do estágio?”

Esta não foi a primeira pergunta que elaboramos. Antes dela, tentamos 
diversas outras que não cumpriam com os critérios de clareza, pertinência e exe-
quibilidade, e que foram aprimoradas para chegarmos a nossa pergunta fi nal.

No entanto, durante as discussões, percebemos que não poderíamos respon-
der à nossa pergunta porque não tinhamos como obter o CR de todos os alunos 
da FGV DIREITO RIO. Como afi rmam Raymond Quivy e LucVanCampe-
nhoudt (1992): “Pouco importa que, como é provável, ele mude de perspectiva ao 
longo do caminho. Este ponto de partida é apenas provisório, como um acampamento-
-base que os alpinistas constroem para preparar uma escalada de um cume e que aban-
donarão por outros acampamentos mais avançados até iniciarem o assalto fi nal.”14 
Foi exatamente o que nos ocorreu. Mudamos de perspectiva modifi cando nossas 
variáveis, e consequentemente, mudando completamente o rumo da pesquisa.

Nossa variável dependente deixou de ser o CR para ser a expectativa do im-
pacto do CR no estágio, algo mais fácil de mensurar. Optamos, pois, por testar 
se o gênero seria um dos fatores que infl uenciam esta expectativa e, portanto, 
elaboramos a seguinte questão:

“O gênero está associado ou não à expectativa do impacto do estágio no 
CR dos alunos da FGV DIREITO RIO?”

Para que se tornasse possível respondê -la, decidimos restringir nossa popu-
lação de interesse aos alunos do primeiro ao sexto período, visto que a partir do 
sétimo todos os alunos, obrigatoriamente, começam a estagiar.

13 É a média ponderada dos créditos correspondentes a cada disciplina e dos pesos estabelecidos para cada conceito.
14 QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, LucVan. Manual de investigação em ciências sociais. Lisboa: 

Gradiva, 1992.
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1.3 Formulação de hipóteses
Após determinado o nosso problema de pesquisa, o próximo passo foi procurar 
algumas possíveis respostas a ele. Chegamos a um consenso no grupo de que 
esperávamos que as mulheres tivessem uma expectativa mais pessimista do que 
os homens, esperando uma maior diminuição em seus CRs após o início do 
estágio. Nossa presunção era a de que as mulheres são mais críticas do que os 
homens em geral. Portanto, estabelecemos nossa hipótese de pesquisa:

H1: Existe associação entre o gênero do aluno e a expectativa 
do impacto que o estágio terá em seu CR.

Deve -se ressaltar que, caso os dados mostrassem um maior pessimismo por 
parte dos homens, isto também comprovaria H1 pela existência de uma asso-
ciação, ainda que contrária à de nossa presunção. Já nossa hipótese de nulidade 
foi estabelecida pensando de forma inversa: não há associação entre o gênero e 
sua expectativa do impacto. Ambas H1 e H0 devem abranger todos os cenários 
possíveis que podem decorrer da pesquisa e serem mutuamente excludentes para 
que não haja chances de alguma situação se enquadrar nas duas ao mesmo tempo.

Tabela 1. 
Hipóteses da Pesquisa H1 e H0

H1 H0 H1 e H0

Hipótese de Pesquisa Hipótese de Nulidade Hipóteses Estatísticas

Existe associação entre o 
gênero do aluno e a sua 
expectativa do impacto que o 
estágio terá em seu CR.

Não há associação entre 
o gênero do aluno e a sua 
expectativa do impacto que o 
estágio terá em seu CR.

H1: x1 ≠ x2

H0: x1 = x2

O que estávamos fazendo nesse estágio se assemelha bastante à função de 
um “advogado acadêmico”. A distinção entre este e um advogado praticante, 
feita por Epstein e King (2002), ajuda -nos a melhor entender não só o nosso 
dever nesse ponto da pesquisa, como possivelmente o que faremos no futuro 
como advogados praticantes. “Enquanto um acadêmico é ensinado a submeter a 
sua hipótese a todos os testes e fonte de dados possíveis, buscando todas as provas e 
evidências possíveis contra sua teoria, um advogado praticante é ensinado a acu-
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mular todas as provas para comprovar sua hipótese e desviar a atenção de qualquer 
coisa que possa ser vista como uma informação contraditória.”15

Logo, ao submeter nossa hipótese a confi rmação ou rejeição, estávamos 
trabalhando com todas as possibilidades a favor e contra a nossa teoria de que 
as mulheres são mais pessimistas que os homens. Portar -se como um advogado 
praticante desviando a atenção de qualquer informação contrária, seria, neste 
ponto, comprometedor aos resultados fi nais.

1.4 Elaboração do questionário
O método utilizado para a obtenção dos dados foi o survey, a partir do uso de 
um questionário fechado aplicado aos alunos matriculados na FGV DIREITO 
RIO. A informação que extraímos deste questionário nos permitiu aceitar ou 
rejeitar nossas hipóteses.

Juntamos as perguntas de todos os grupos de pesquisa da sala para compor 
um único questionário a ser respondido pelo corpo discente. Ressalto aqui a 
importância de perguntas claras e bem -formuladas: qualquer ambiguidade ou 
dúvida gerada ao respondê -las poderia fazer com que o respondente acabasse 
por assinalar algo contrário ao que ele desejava de fato. Além disso, as opções de 
respostas exigem um cuidado especial. Por exemplo, se há o interesse em se des-
cobrir a religião do respondente, deve -se tomar o cuidado de incluir as religiões 
mais populares daquela região entre as opções. Ainda que o respondente tenha 
a alternativa de assinalar ‘outros’ caso não a encontre na lista, esta categoria deve 
enquadrar somente as exceções. Desta forma, a pergunta perde seu total sentido 
se a maioria dos respondentes a selecionam. Provavelmente há o esquecimento 
de uma ou mais grandes categorias quando isto acontece.

Nos apegamos a este detalhe, entre outros, ao elaborar nossas questões. No 
entanto, foi a parte mais simples do trabalho visto que só precisávamos de duas 
questões para obter toda a informação necessária: uma referente ao gênero do 
respondente, e a outra à expectativa do impacto do estágio no CR.

Os questionários foram então entregues aos alunos de todos os períodos 
da FGV DIREITO RIO para serem espontaneamente preenchidos. A adesão 
foi relativamente boa: 70% dos alunos inscritos do primeiro ao nono período 
responderam à pesquisa.

15 EPSTEIN, Lee e Gary King. “Th e Rules of Inference”. University of Chicago Law Review, n. 69 (1), 
2002: pp. 1 -133.
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1.5 Coleta de dados
A informação obtida foi transferida para o programa Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS). Entre suas funções, o programa nos permitiu traçar as 
variáveis e calcular seu nível de associação. Acredito que esta tenha sido uma 
das partes mais desafi antes de todo o trabalho, visto que tivemos que aprender 
a utilizar o software antes de usá -lo para manusear os dados da pesquisa.

Primeiramente, decidimos que era necessário verifi car qual era a quanti-
dade de homens e mulheres que responderam ao questionário. Isto porque se, 
por exemplo, 90% dos respondentes fossem mulheres, a representatividade da 
nossa amostra estaria prejudicada. Não poderíamos utilizar os pouquíssimos 
homens que responderam ao questionário como uma boa amostra da nossa 
população. Os dados mostraram que, de todos os alunos matriculados na FGV 
DIREITO RIO, 59% são mulheres e 41% homens. Já os que responderam à 
pesquisa eram 61% mulheres e 39% homens, o que comprova que um equilí-
brio se manteve. Depois, optamos por unifi car as categorias “Diminuirá muito” 
com “Diminuirá um pouco”, assim como as “Aumentará muito” com a “Aumen-
tará um pouco” da pergunta 31A para que os dados não fi cassem muito frag-
mentados. Cruzamos as duas perguntas para visualizar a associação:

Tabela 2. 
Relação entre as variáveis

Relação entre Gênero e a Expectativa do Impacto do Estágio no CR 

Expectativa Sexo

Masculino Feminino Total

Não afetará 6 10 16

11,8% 12,3% 12,1%

Diminuirá 31 55 86

60,8% 67,9% 65,2%

Aumentará 14 16 30

27,5% 19,8% 22,7%

Total 51 81 132

100,0% 100,0% 100,0%

Cadernos de Direito 2011 v3.indd   100Cadernos de Direito 2011 v3.indd   100 06/01/12   17:3906/01/12   17:39



 OS DESAFIOS DE ENSINAR METODOLOGIA DE PESQUISA EMPÍRICA NO DIREITO 101

O gráfi co apresentado abaixo expõe a informação com maior clareza:
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Gráfi co 11. Relação entre gênero e a expectativa do impacto do estágio no CR

Depois disso, utilizamos o teste qui -quadrado para testar a signifi cância 
estatística da relação de associação, visto que é o método mais comum para 
calcular -se a intensidade da relação entre as variáveis qualitativas.

Tabela 3: 
Teste do qui -quadrado

Value df Asymp. Sig. (2 -sided)

Pearson Chi -Square 1,068a 2 0,586

Likelihood Ratio 1,053 2 0,591

Linear -by -Linear Association 0,631 1 0,427

N of Valid Cases 132

1.6 Interpretação dos resultados
Determinamos previamente que aceitaríamos uma margem de erro padroniza-
da de no máximo 5% para o teste do qui -quadrado, ou Pearson Chi -Square. Ou 
seja, o nível de signifi cância deste não poderia ultrapassar o valor de 0,05. O 
nosso estava muito acima disto, 0,586, o que não permitia descartarmos nossa 
hipótese de nulidade.

A rejeição da nossa hipótese de pesquisa gerou certo desânimo. Surgiu no 
grupo a ideia de que, como não conseguimos comprovar nada, a pesquisa teria 
sido irrelevante. No entanto, creio que a falta de associação constatada entre as 
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nossas variáveis seja, de fato, relevante. Produzimos o conhecimento de que, 
naquela determinada população, a variável gênero não impacta a variável expec-
tativa do impacto no CR o sufi ciente para se comprovar uma associação entre 
ambas. A aprovação da hipótese de nulidade certamente não compromete o 
êxito da pesquisa. Chegamos, portanto, à comprovação empírica de que a nossa 
presunção inicial estava equivocada.

Não muito satisfeitos em não rejeitar H0, decidimos testar no SPSS di-
versas outras variáveis (no lugar do gênero) com a expectativa de encontrar 
algum impacto, na tentativa de responder à pergunta: O que, se é que algo 
o faz, infl uencia a expectativa? Realizamos o teste do qui -quadrado diversas 
vezes, buscando associação com as variáveis idade, período, ser bolsista, cidade 
de origem, entre outros. Em todos estes exemplos, o Pearson Chi -Square se 
manteve superior a 0,05, impossibilitando -nos, novamente, de aceitar qualquer 
associação relevante.

1.7 Conclusão
Extraí desta experiência que é necessário ser detalhista e, surpreendentemente, 
exigente para realizar uma pesquisa. O primeiro porque são os detalhes que 
diferenciam uma pesquisa boa de uma ruim. Um pequeno erro na formulação 
da pergunta, por exemplo, é acumulado e carregado durante toda a pesquisa e 
afeta diretamente o resultado fi nal. Precisa -se ser detalhista também no sentido 
de verifi car se todos os critérios estão sendo cumpridos a cada etapa. É também 
necessário ser exigente e constantemente questionar: Por que fazemos assim? Por 
que não deste outro jeito? Será que esta pergunta passa a mesma mensagem para 
todos que a leem? Muitas dessas perguntas, feitas no decorrer do trabalho, fez 
com que nós voltassemos etapas, reformulássemos a pergunta e as nossas hipó-
teses de pesquisa. No início, me irritava achando que fazê -las só complicava a 
pesquisa, nos impedindo de seguir em frente. No entanto, vejo agora com mais 
clareza a importância de se voltar e repensar etapas.

Além disso, a pesquisa desafi ou minha habilidade de trabalhar em grupo. 
Achava difícil aceitar sugestões de como deveríamos proceder ou ouvir opiniões 
completamente diferentes das minhas. No entanto, reconheço que não seria ca-
paz de realizar uma pesquisa como esta sozinha: a sintonia do grupo e a divisão 
de tarefas foram certamente cruciais.

Entretanto, acredito que os ganhos com o trabalho não foram somente do 
nosso grupo. A evidência empírica comprovou nossa H0 ao produzir um de-
terminado conhecimento: não há uma relação entre o gênero e a expectativa do 
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CR dos alunos da FGV DIREITO RIO. Isto serve como um pequeno exemplo 
da importância da pesquisa empírica para a sociedade como um todo. Muito 
do que sabemos hoje em dia é fruto do trabalho de pesquisadores, que elabora-
ram e testaram suas hipóteses para chegarem àquela determinada informação. 
Portanto, a pesquisa serve para que possamos conhecer melhor uma realidade. 
A importância disto é imensa: se queremos modifi car qualquer realidade, preci-
samos antes de tudo entendê -la.

Concluo de forma bastante distinta daquela como comecei. Ao fi nal do 
trabalho, pude entender o porquê de um estudante de direito cursar Metodolo-
gia de Pesquisa. Ainda que não seja uma matéria estritamente jurídica, e por isso 
mesmo sua importância não foi inicialmente compreendida, suas contribuições 
para o direito são consideráveis. Como previamente dito, entender a função de 
um advogado como defensor de uma hipótese apenas foi possível através do que 
se foi extraído no trabalho fi nal. Além disso, diversas características essenciais a 
um bom profi ssional jurídico são desenvolvidas ao decorrer do curso, como a 
necessidade de defi nir metas e a capacidade de enxergar alternativas.
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O direito achado no Parlamento — uma experiência docente
PEDRO ABRAMOVAY

1

Introdução
Ao receber o convite para lecionar na FGV DIREITO RIO, após uma tempo-
rada de oito anos trabalhando em Brasília entre os poderes Legislativo e Execu-
tivo, sabia que tinha pela frente um grande desafi o.

Em primeiro lugar, porque a Escola dirigida pelo Professor Joaquim Falcão 
espera formar profi ssionais com uma compreensão do direito — e do país — 
que seja abrangente e crítica. Além de, evidentemente, dar a eles condições para 
que se tornem os melhores do mercado. O projeto é ambicioso, mas qualquer 
outro projeto não faria sentido nem para a Fundação Getulio Vargas e nem para 
o professor Falcão.

O desafi o não parava por aí. Este é o desafi o de cada um dos professores, 
funcionários e alunos desta escola. Mas, justamente, o que torna esta escola 
única é que a maneira de chegar a este objetivo é particular para cada professor, 
a partir de suas habilidades.

Quando o Professor Joaquim Falcão me convidou a integrar esta equipe, 
ele foi muito claro sobre quais as suas expectativas sobre o meu papel na docên-
cia. Explicou -me que, em um recente processo de avaliação pelo qual a escola 
passou, o Professor Tércio de Sampaio Ferraz notou que uma característica que 
colocava a FGV DIREITO RIO à frente de outras escolas hoje no Brasil era 
a de que, aqui, o estudo do direito não está restrito à teoria da interpretação. 
Também se avança para a teoria da legislação. Ou seja, não se estudam apenas 
maneiras de se interpretar as leis, mas procuram -se construir argumentos jurí-
dicos para a formulação legislativa no Brasil (mais adiante no texto explico a 
importância disto para a democracia em nosso país).

De fato, a escola tem atuado de maneira ímpar no debate legislativo bra-
sileiro. Vários exemplos podem ser citados, a colaboração decisiva da FGV DI-
REITO RIO para que o Brasil fosse o primeiro país do mundo a construir um 

1 Professor da FGV DIREITO RIO.
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projeto de lei de forma colaborativa pela Internet: o chamado marco civil da 
Internet (hoje tramitando na Câmara dos Deputados como PL 2126/2011); a 
participação da escola em duas pesquisas do Projeto Pensando o Direito (sobre 
medidas assecuratórias penais e sobre a lei de falências) que trouxeram impor-
tantes argumentos para o processo legislativo nas áreas respectivas; a contribui-
ção para a reforma da lei de direitos autorais. São muitos os casos. Isto já faz 
parte da rotina de trabalho da Escola.

Isto já seria sufi cientemente desafi ador. Mas, no meu caso, o desafi o ganha-
va contornos certamente mais vivos.

Meu trabalho em Brasília de 2003 a 2010 foi muito ligado ao Legislativo. 
Cheguei a Brasília assim que me formei. Comecei como assessor jurídico da 
liderança do governo no Senado, depois tornei -me assessor especial do Ministro 
Marcio Th omaz Bastos (sempre trabalhando muito próximo ao Legislativo), 
em 2007 assumi o posto de secretário de Assuntos Legislativos e, fi nalmente, o 
de secretário Nacional de Justiça.

Logo que comecei este trabalho — sempre jurídico — com o Legislativo, 
dei -me conta da importância que argumentos jurídicos podem ter no dia a dia 
do debate legislativo. E, ao mesmo tempo, era incrível perceber como o tema 
dos debates legislativos passavam longe das discussões às quais assisti como alu-
no da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Este hiato entre a produção acadêmica — e também a formação dos alunos 
de direito — e o processo legislativo começou a se tornar um tema de inquie-
tação constante para mim. Assim, logo que assumi a Secretaria de Assuntos 
Legislativos, criei um projeto chamado Pensando o Direito. A ideia do projeto 
(que existe até hoje) foi justamente a de chamar a academia para olhar para o 
processo legislativo e, ao mesmo tempo, a de qualifi car o debate legislativo com 
bons argumentos produzidos pela academia.

Com o desenvolvimento do projeto, este virou um tema de militância pes-
soal. Fiz inúmeras palestras, escrevi textos, defendendo a necessidade de que as 
universidades olhassem para o debate jurídico do processo legislativo atribuin-
do a ele a mesma importância que se atribui ao debate nos tribunais.

É curioso notar que, em geral, quando um acadêmico respeitado é chama-
do para ir para o governo, há sempre uma expectativa para saber se ele vai pedir 
para que esqueçam o que escreveu ou se vai colocar em prática aquilo que pro-
fessava. Falar da perspectiva externa é sempre mais fácil do que executar ideias. 
No meu caso aconteceu o inverso. Passei uma parte considerável de meu tempo 
no governo cobrando que as universidades voltassem seus olhares para o pro-
cesso legislativo, agora, como professor, era necessário colocar isso em prática.
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Este é um texto para explicar a importância, do ponto de vista teórico, do 
envolvimento da academia com o estudo do processo legislativo e para relatar, 
do ponto de vista mais concreto, a minha experiência como professor, carregada 
da responsabilidade de construir um curso que inove no sentido de mostrar aos 
alunos que não se deve olhar apenas para a doutrina ou para os tribunais, mas 
que, para se ter a visão completa do debate jurídico sobre o tema, devem -se 
incluir as discussões que acontecem no Parlamento.

Debate teórico — a importância da qualificação jurídica dos argumentos 

no Legislativo para a democracia
Tradicionalmente, a pesquisa e o ensino jurídicos no Brasil dedicam -se ao estu-
do do direito positivo, declinando da análise do processo legislativo. Os artigos, 
pesquisas e livros publicados na área do direito costumam olhar para a lei como 
algo pronto, dado, desconsiderando o seu processo de formação.

É mais comum observar, por exemplo, o debate sobre a constitucionalida-
de das leis já promulgadas do que a avaliação dos problemas de um projeto de 
lei que poderiam contrariar o texto constitucional, caso fosse aprovado. Essa 
cultura demonstra uma falta de reconhecimento do Parlamento como instância 
legítima para o debate jurídico e transfere para o momento no qual a norma 
é analisada pelo Judiciário todo o debate público sobre a formação legislativa.

Este processo tem implicação direta na relação entre os Poderes no Brasil e 
também nos fundamentos da democracia brasileira. Trata -se de superar uma falsa 
dicotomia entre a Constituição e a democracia, como se fosse necessário optar en-
tre um processo democrático de construção das normas que, para ser democráti-
co, não precisaria observar regras constitucionais, ou um processo que respeite os 
estritos limites constitucionais, cabendo à corte constitucional o papel de utilizar 
a Constituição como inibidora da formação da norma pelo Parlamento.

Os autores — e a jurisprudência — no Brasil têm se utilizado bastante do 
conceito alexiano de representação argumentativa, que pode servir para explicar 
o papel do Poder Judiciário nesse debate.

Segundo Robert Alexy,2 com a jurisdição constitucional, o Judiciário se 
torna a expressão da representação argumentativa da sociedade, que caminha ao 
lado da representação democrática, impondo suas decisões não só com base nas 
deliberações por princípio da maioria, mas também por argumentos que pos-
sam ser aceitos de forma racional por uma parcela signifi cativa da população.

2 Robert Alexy. Constitucionalismo discursivo,Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007. pp 162 -165
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Nas palavras do próprio Alexy: “jurisdição constitucional somente então pode 
ser exitosa quando esses argumentos, que são alegados pelo tribunal constitucional, 
são válidos e quando membros, sufi cientemente muitos, da comunidade são capazes 
e dispostos de fazer uso de suas possibilidades racionais”.3

Assim, percebe -se que o pensamento alexiano não estabelece uma contra-
dição entre Constituição e democracia, mas, antes, propõe limites e regras para 
que a jurisdição constitucional possa conviver com o Estado democrático.

Ao se pensar no órgão que exerce o controle de constitucionalidade como o 
“representante argumentativo” da sociedade, enxerga -se na decisão do STF um 
processo de diálogo constitucional — para usar a expressão consagrada por Louis 
Fisher4 —, a partir de argumentos racionais, com o Parlamento. Este diálogo só 
pode fazer sentido se o processo legislativo também for reconhecido como um 
processo argumentativo racional. Só assim poderemos enxergar um diálogo entre 
os Poderes e não apenas um processo de criação normativa por parte do Judiciário.

Habermas articula muito bem a convivência entre direito e democracia ao 
dizer que “a ideia por detrás do Estado de Direito moderno requer que as decisões 
coletivamente vinculantes do poder estatal organizado (Staatsgewalt), que deve em-
pregar o Direito para cumprir as suas próprias funções, não são apenas revestidas 
pela forma do Direito, mas são, por sua vez, legitimadas por uma lei legitimamente 
promulgada. Não é a forma jurídica enquanto tal que legitima o exercício da domi-
nação política, mas tão só o vínculo com a lei legitimamente promulgada. E, em um 
nível pós -convencional de justifi cação, só são consideradas legítimas as leis passíveis 
de serem racionalmente aceitas por todos os coassociados em um processo discursivo 
de formação de opinião e vontade”.5

É evidente, portanto, que a jurisdição constitucional não é algo que se 
sobreponha ao procedimento legislativo democrático, mas convive com ele e 
localiza, em sua análise argumentativa, a presença ou não dos pressupostos de 
legitimidade daquela norma.

Para que esse diálogo constitucional entre os poderes esteja presente é ne-
cessário, em primeiro lugar, que se crie uma possibilidade de comunicação entre 
as decisões tomadas pelo Parlamento e as decisões proferidas por uma corte 
constitucional.

O caminho para a comunicação democrática consistente entre os Poderes 
e passa pela incorporação do que Ronald Dworkin chama de integridade. Para 

3 Ibidem. p. 165.
4 Fisher, Louis. Constitutional Dialogues: Interpretation as Political Process 1988. p. 233
5 Jurgen Habermas. Faticidade e validade : uma introdução à Teoria Discursiva do Direito e do Estado Demo-

crático de Direito. Trad Menelick de Carvalho. No prelo. p. 98
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Dworkin é necessário, em primeiro lugar, assumir que as comunidades políticas 
democráticas devem ser comunidades de princípios, e não apenas comunidades 
de interesses ou de regras.6 Nessas duas últimas hipóteses constroem -se nego-
ciações para a convivência, que produzem um compromisso moral entre os 
indivíduos, mas não conferem integridade ao direito produzido, o que impossi-
bilita uma análise racional de cada decisão. Em uma comunidade de princípios, 
a coerência entre as decisões sem dúvida permite essa comunicação entre as 
decisões tomadas por todos os agentes públicos.

Dworkin explicita duas formas de integridade: integridade na legislação 
e integridade da prestação jurisdicional (adjudication). Em ambos os casos há, 
como ponto central, a ideia de que a produção do direito (em concreto ou em 
abstrato) se conecta com o fato de ela se dar em uma comunidade de princípios.

Para o autor, a integridade “instrui o juiz a identifi car direitos e deveres jurí-
dicos, dentro do possível, assumindo que eles foram todos criados por um único autor 
— a comunidade personifi cada — expressando a coerente concepção de justiça e 
cumprimento das regras (fairness)”.7 A ideia de integridade, portanto, requalifi ca o 
conceito de autogoverno. Não se pode mais, com este conceito, se prender a uma 
representação simbólica do povo. A comunidade constituída por princípios, ao 
exigir que toda manifestação de poder (e não apenas a legislação) se conecte a 
estes princípios, transpõe o povo, de “alvo” do poder para titular direto deste.

E é somente com a construção de argumentos racionais bem -fun da men ta-
dos, tanto no processo legislativo quanto no exercício do controle de constitu-
cionalidade, que se pode buscar a comunicação entre legislação e adjudication 
que resultará na integridade do direito.

Neste contexto, é fundamental que a academia deixe de olhar apenas para a 
norma vigente e perceba a importância — para que o processo legislativo possa 
ser reconhecido como um espaço argumentativo de construção democrática 
— de uma pesquisa jurídica voltada também para o Legislativo, fornecendo 
argumentos sólidos sobre os quais o diálogo constitucional entre os Poderes 
possa realmente se estabelecer.

A experiência docente
Foi a partir desses pressupostos teóricos que montei meu curso intitulado “Vio-
lência e Crimes Urbanos”. É um curso de parte especial do direito penal, com 
algumas discussões sobre criminologia e política criminal.

6 Ronald Dworkin. Law’s Empire. Cambridge: Belknap, 1986. p. 208 e ss.
7 Ibidem (tradução livre). p. 225
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O grande desafi o era mostrar para os alunos que era possível aprender di-
reito e compreender as principais discussões jurídicas da matéria, olhando com 
o mesmo peso para a doutrina, para a jurisprudência, para dados da realidade 
e para o legislativo.

Para fazer isso, algumas estratégias foram montadas.

Bibliografia
A primeira era a bibliografi a escolhida para o curso. Os alunos leram textos clás-
sicos (“Dos delitos e das penas”, de Cesare Baccaria); dissertações e teses atuais 
com pesquisas empíricas sobre o processo legislativo (“Fábrica de penas” de 
Luiz Guilherme Paiva); pesquisas empíricas sobre as causas da criminalidade e 
sobre a aplicação da lei penal (Criminalidade violenta e homicídios em São Paulo: 
fatores explicativos e movimentos recentes, de Renato Sergio de Lima e Flagrante 
e prisão provisória em caso de furto: da presunção de inocência à antecipação da 
pena, de Fabiana da Costa Oliveira Barreto); textos de manuais de Direito Penal 
(Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência, Alberto Silva Franco 
e Rui Stocco) relatórios de parlamentares sobre projetos de lei (Relatório do 
Senador Demóstenes Torres no PL que deu origem à lei 11.923/2009 e Relató-
rio da Senadora Serys Slhessarenko no PL que deu origem à lei 11.106/2005); 
análises acadêmicas sobre projetos de lei em curso (relatório da FGV DIREITO 
RIO sobre o PL 84 de 2009 sobre crimes cibernéticos); e decisões judiciais de 
Tribunais de Justiça, do STJ e do STF.

Com essa gama tão variada de textos, os alunos puderam perceber que a 
refl exão jurídica se faz a partir de uma série de ângulos diferentes. É necessário 
que o Legislativo formule suas propostas a partir do conhecimento empírico da 
realidade social e de como a lei tem sido aplicada; a partir daí, o Judiciário deve 
tentar compreender os argumentos do Legislativo para poder avaliar os casos 
práticos e/ou a constitucionalidade da lei. A doutrina deve ser analisada partir 
deste diálogo e não como algo distante de todo este processo. Essa visão sobre o 
direito permite a formação de um raciocínio jurídico mais aberto e, sem dúvi-
da, mais apto para enfrentar os problemas que a vida profi ssional e a acadêmica 
apresentarão aos alunos.

Problemas práticos
Para entender melhor como este percurso é feito em sala de aula, vale dar o 
exemplo da discussão ocorrida sobre sequestro relâmpago.
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Este é um excelente caso para compreendermos os problemas que a falta 
de diálogo entre a academia, o Legislativo e o Judiciário provocam do ponto de 
vista da construção de uma política criminal adequada.

Em 1996, o Parlamento aprovou uma lei, apresentada pelo Executivo, que 
criou uma causa de aumento de pena para o roubo praticado com restrição da 
liberdade da vítima. Justifi cou tal alteração pelo “incremento na prática do roubo, 
em centros urbanos, consistente em, além da violência ou grave ameaça, manter -se 
a vítima subjugada em poder do agente por algum tempo”.

Entretanto, tal alteração não pacifi cou o entendimento da jurisprudência, 
que ora enquadrava a conduta de acordo com a lei de 1996 — o que signifi ca-
va, em geral, uma pena de 5 anos e 4 meses para o réu —, ora tratava o crime 
como sendo extorsão mediante sequestro — o que signifi cava uma pena de 8 a 
15 anos para o réu. A segunda hipótese foi, aos poucos, se tornando majoritária.

Em 2009, o legislativo, ignorando o caminho tomado pela jurisprudência, 
aprova um novo projeto de lei qualifi cando o sequestro relâmpago como uma 
modalidade de extorsão com pena de 6 a 12 anos. À época, o relator, Senador 
Demóstenes Torres, explicou a decisão: “A melhor solução encontrada foi jus-
tamente criar um novo tipo de delito penal, que não deixe dúvida sobre o crime 
cometido. Hoje nós estamos assolados por essa epidemia. O sequestro relâmpago é 
uma praga que, infelizmente, toma conta do Brasil, e as leis atuais são incapazes 
de reprimir esse tipo de delito.” Mas como a maior parte da jurisprudência estava 
classifi cando o sequestro relâmpago como extorsão mediante sequestro (8 a 15 
anos), o efeito prático da medida foi que quem havia sido condenado por essa 
modalidade teve a sua pena reduzida, gerando assim resultado oposto ao pre-
tendido pelo legislador.

Em aula, o debate de casos como este — que podem mostrar o percurso 
do debate jurídico desde as críticas doutrinárias, passando pela formação da lei, 
até as respostas da jurisprudência — exemplifi cam o diálogo — ou a falta de 
diálogo — entre essas diversas instâncias, permite uma compreensão do direito 
e do papel de cada poder na sua formação de maneira muito mais complexa do 
que a simples leitura de manuais.

Debates
Durante o curso, são promovidos dois debates com propostas de alterações 
legislativas. O primeiro é sobre a descriminalização das drogas, e o segundo, 
sobre a redução da maioridade penal. A classe é dividida em quatro grupos e as 
posições (contra ou a favor de cada uma das propostas) é sorteada.
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Nesta experiência, os alunos são confrontados com o desafi o de construir 
argumentos jurídicos para defender uma alteração legislativa ou a manutenção 
do status quo.

É muito interessante notar como o desenvolvimento do curso a partir des-
sa perspectiva do diálogo entre jurisprudência, doutrina, pesquisa e legislativo 
faz com que a apresentação dos alunos — que é feita na segunda metade do 
curso — incorpore este tipo de visão. Os debates conseguem envolver argu-
mentos de oportunidade política e argumentos jurídicos, e ajudam os alunos a 
entender como todos esses argumentos devem conviver em todas as esferas de 
debate democrático.

A ideia de sortear as posições e não vincular a apresentação à posição política 
de cada um também é um instrumento que permite um esforço maior do aluno na 
construção argumentativa, além de favorecer o debate interno dentro dos grupos.

Trabalho
A última etapa do curso é a apresentação de um trabalho. Os alunos devem 
apresentar um projeto de lei — em matéria criminal — e uma justifi cativa para 
este projeto de lei.

Eu deixo claro que a avaliação será feita, sobretudo, sobre a justifi cativa do 
projeto,8 o objetivo é justamente treinar e avaliar a habilidade para desenvolver 
argumentos jurídicos no processo de formação legislativa. Ao mesmo tempo, os 
argumentos sobre a conveniência do projeto de lei devem dialogar com dados 
empíricos e deixar claras as expectativas que o autor tem com a proposta que 
faz, para que se possa avaliar a mudança posteriormente.

A resposta dos alunos foi muito positiva. Houve, por exemplo, uma pro-
posta de mudança na legislação sobre tráfi co de pessoas que citava desde con-
venções internacionais das quais o Brasil é signatário até dados empíricos sobre 
o tema, passando pela jurisprudência sobre o assunto. Outra aluna apresentou 
um projeto para revogar o crime de ato obsceno, previsto no Código Penal. Para 
isso, buscou argumentos na sociologia, em pesquisas empíricas, na doutrina 
penal e na Constituição Federal.

Esta riqueza na produção de argumentos mostrou que os alunos foram 
capazes de perceber que existe um espaço a ser ocupado pelos profi ssionais do 
direito no processo de formação das leis.

8 No segundo semestre de 2011, este curso foi ministrado pela segunda vez. Nesta segunda edição, foi pedi-
do aos alunos que apresentassem apenas a justifi cativa do projeto de lei, como se fossem um parlamentar 
membro de uma comissão do Congresso. Eles precisavam criticar o projeto com argumentos jurídicos. 
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Conclusão
Este texto pretendeu tratar de uma lacuna na pesquisa e na formação jurídica 
no Brasil no que diz respeito à compreensão do importante papel que o debate 
jurídico argumentativo deve ter na construção do processo de formação das leis.

Como explicado na parte teórica deste texto, esta lacuna provoca um ruído 
no diálogo entre os Poderes no Brasil, trazendo sérios problemas para o debate 
democrático brasileiro.

A experiência docente relatada pretende não apenas ajudar na formação 
de uma cultura jurídica que compreenda este problema e possa contribuir para 
tornar mais claro e consistente o diálogo democrático entre os Poderes no Bra-
sil, mas também mostrar aos alunos que a necessidade de argumentação jurídica 
no processo legislativo abre um campo de trabalho muito fértil para profi ssio-
nais que tenham a habilidade de desenvolver este tipo de argumento.
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Aconteceu na Internet
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que o total de eleitores menores 
de 18 anos diminuiu na eleição de 2010 em comparação com aquele total al-
cançado no processo eleitoral de 2008.5 Se por um lado vários fatores podem 
ser apontados para essa redução, a imprensa não tardou a sugerir que esse fato 
poderia ser explicado pela crescente “desilusão com a política, diante dos recen-
tes escândalos de corrupção”.6

O quadro de juventude alienada, pouco interessada com os rumos do país, 
contrasta com uma utilização cada vez mais acentuada de diversos recursos tí-
picos da Internet para efeitos de mobilização política. O sucesso obtido pela 
campanha “Ficha Limpa”, que se utilizou da rede para colher as assinaturas e 
apoio para a propositura de lei que impedisse a candidatura de políticos com 
condenação judicial, é um exemplo desse tipo de mobilização.7

No dia 09 de junho de 2010, o Google introduziu uma nova funcionali-
dade na rede social mais popular no Brasil, o Orkut. A implementação permi-
tia aos usuários um controle diferenciado sobre os seus recados: seria possível 
distingui -los entre recados privados (uma conversa particular entre duas pesso-
as) ou públicos (visíveis por qualquer pessoa com uma conta no Orkut).

1 O presente artigo é uma versão atualizada e expandida de texto originalmente publicado em Comitê 
Gestor da Internet no Brasil. TIC Domicílios e Empresas 2010 — Pesquisa sobre o uso das tecnologias de 
informação e comunicação no Brasil. São Paulo: CGI, 2011. pp. 65 -70.  

2 Doutor em Direito Civil pela UERJ. Vice -coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Funda-
ção Getulio Vargas do Rio de Janeiro. Professor da FGV DIREITO RIO.

3 Mestre em Integração Latino -americana pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Líder de 
projetos no Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro.

4 Mestrando em Antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador do Centro de 
Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro.

5 Segundo informação do TSE, a eleição de 2008 contou com 2.923.591 eleitores menores de 18 anos, 
enquanto o processo de 2010 contou com 2.391.352 eleitores nessa mesma faixa etária (www.tse.gov.br, 
acessado em 20/11/2011).

6 Site do jornal O Globo, edição de 20/07/2010 (www.oglobo.com.br).
7 Fonte: www.fi chalimpa.org.br, acessado em 15/11/2011.
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A mudança não agradou à maioria dos usuários do Orkut, que imediata-
mente iniciaram um protesto contra o novo sistema de recados. Várias comuni-
dades, muitas delas com milhares de membros, foram criadas com o intuito de 
realizar um abaixo -assinado contra a funcionalidade. Opiniões qualifi cadas de 
diversos usuários argumentavam que o sistema implementado não protegia a 
privacidade. O Google, empresa que administra o Orkut, rapidamente atendeu 
às reclamações e desativou o recurso por tempo indeterminado, alegando que a 
equipe técnica iria incorporar parte das contribuições feitas pelos usuários que 
criticaram a ferramenta.

Esses casos ilustram duas importantes características da Internet e dos seus 
atores: a capacidade de mobilização e colaboração entre os usuários, bem como 
a noção que estes possuem do que pode ser bom ou prejudicial à rede.

Em 2007, após ter um fi lme que a retratava mantendo relações sexuais 
com seu namorado em uma praia, a modelo Daniela Ciccarelli obteve uma 
decisão judicial que obrigava o site de vídeos YouTube a impedir que tal vídeo 
fosse exibido, sob pena de ser bloqueado no Brasil. Ao se constatar que o vídeo, 
por mais que se procurasse impedir, ainda poderia ser visto no referido site, o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ordenou o seu efetivo bloqueio.8

Depois de muito alarde na imprensa nacional e estrangeira, o bloqueio foi 
suspenso. Todavia, o dano já havia sido causado e os usuários da Internet pron-
tamente perceberam que a lesão ao direito de uma pessoa, sem parâmetros que 
pudessem guiar o magistrado, poderia prejudicar o acesso de todos os demais 
aos serviços mais populares e relevantes da rede mundial.

Em 2010, no mesmo site de vídeos, a gravação de uma conversa íntima 
entre duas mulheres envolvendo a traição de uma com o marido da outra al-
cançou grande repercussão na imprensa e audiência na Internet no Brasil.9 Em 
meio aos comentários que procuravam devassar ainda mais a vida dos envol-
vidos, parece cristalina a impressão de que as fronteiras entre o permitido e o 
proibido, o privado e o público, vão se tornando cada vez mais difusas.

Se a realidade da Internet é assim tão complexa, qualquer tentativa de se 
propor uma regulação para esse cenário não poderia partir de outra fonte que 
não a própria Internet. Foi com essa realidade em mente que o Marco Civil da 
Internet no Brasil foi criado.

O Marco Civil representou uma iniciativa que deu aos usuários a possibi-
lidade de ter a primeira palavra sobre como, e com quais parâmetros, deveria 
a rede ser regulada. Em tempos nos quais tanto se comenta sobre a web 2.0, 

8 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u21325.shtml, acessado em 21/11/2011.
9 Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/...video.../n1237709428359.html, acessado em 21/11/2011.
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ou seja, a chamada Internet colaborativa, seria um verdadeiro contrassenso não 
se utilizar dessa principal característica da rede: a sua imensa possibilidade de 
construção colaborativa de conteúdo.

Para isso formou -se uma parceria entre a Secretaria de Assuntos Legislati-
vos, do Ministério da Justiça (SAL/MJ), e o Centro de Tecnologia e Sociedade, 
da FGV DIREITO RIO (CTS/FGV), para refl etir sobre o processo e gerir a 
plataforma através da qual o Marco Civil seria construído.

O texto a seguir narra as escolhas e os desafi os de se criar um projeto de lei 
a partir de um fórum aberto na Internet. A experiência inovadora não apenas 
inseriu o Brasil em posição de destaque no cenário internacional de regulação 
da rede, como também, para um centro de pesquisa localizado em uma facul-
dade de direito, representou oportunidade única para aplicar a expertise de in-
vestigação acadêmica na produção de evidentes impactos concretos na realidade 
frequentemente estudada.

O Marco Civil, hoje encaminhado ao Congresso Nacional como Projeto 
de Lei nº 2126/2011, reforçou ainda uma importante tendência na formação 
do pesquisador e do estudante de direito, que cada vez mais percebem a neces-
sidade de voltar o olhar para o processo de criação das leis, não se preocupando 
apenas com os textos já aprovados e as eventuais controvérsias de sua aplicação.

É justamente nesse momento de criação da norma que as mais diferentes 
contribuições podem ser somadas para construir uma lei adequada às demandas 
sociais e econômicas, com atenção ao ordenamento em vigor e ao desenvol-
vimento tecnológico. A tarefa não é nada simples, mas a sua difi culdade não 
deve ser motivo para não reconhecê -la como um dos campos de atuação mais 
interessantes da pesquisa jurídica contemporânea.

Por onde começar a regulação da rede?
Em 1996, John Perry Barlow lançou a sua sempre citada “Declaração de In-
dependência do Ciberpespaço”.10 Hoje possuindo um sentido mais alegórico 
do que político -ideológico, a pretensa declaração de independência serviu para 
marcar a passagem entre o momento no qual se questionava se o direito teria 
um lugar na regulação da rede para o questionamento sobre a melhor forma de 
conduzir esse processo regulatório.

Em que pese o debate sobre a efi cácia da norma jurídica frente ao desen-
volvimento tecnológico prosseguir e se renovar constantemente, é preciso iden-

10 Fonte: https://projects.eff .org/~barlow/Declaration -Final.html, acessado em 21/11/2011.
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tifi car como o Marco Civil surgiu de um cenário em que o Brasil se preparava 
para dar um passo em falso no projeto de regulação da Internet.

Diversos projetos de lei tramitaram no Congresso Nacional na última dé-
cada buscando regular questões mais pontuais da operação da rede. Contudo, 
um projeto de cunho generalizante e que criminalizava uma série de condutas 
desempenhadas on -line começou a ganhar velocidade no seu processo de apro-
vação. O Projeto de Lei nº 84/99 (mais conhecido como “Lei Azeredo”) punia 
com até quatro anos de prisão, por exemplo, a quebra de travas tecnológicas 
(DRMs), isto é, o desbloqueio de um aparelho celular ou de um aparelho de 
DVD. O mesmo projeto também punia com prisão, por igual período, o indi-
víduo que passasse as músicas de um CD para o seu computador ou para um 
tocador de MP3.

Visando impedir a aprovação do PL 84, representantes da sociedade civil 
lançaram um movimento na rede chamado “Mega Não”, cujas atividades in-
cluíram atos públicos, passeatas e blogagens coletivas na rede. A mobilização 
contrária à aprovação do referido projeto mostrou uma vez mais o potencial de 
organização dos usuários da rede e sinalizou que uma proposta alternativa de 
regulação seria possível.

Em termos gerais, vale destacar que não se é contrário à regulação criminal 
das condutas realizadas on -line; contudo, no atual estado em que se encontra a 
Internet brasileira, o debate sobre a aplicação dos direitos fundamentais na rede 
é prioritário e deve preceder a discussão sobre criminalização. O Direito Penal, 
como ensinado nas faculdades de direito, deve ser o último recurso (a ultima ra-
tio) com o qual conta o Estado para conduzir a ordenação das condutas sociais.

Comparando a experiência brasileira com os ordenamentos jurídicos euro-
peus e norte -americanos, percebia -se ainda que a ausência de disposições claras 
sobre direitos fundamentais básicos como a liberdade de expressão, o acesso ao 
conhecimento e a privacidade difi cultavam a aplicação da legislação em vigor 
para as mais diversas controvérsias envolvendo o uso da Internet.

Identifi cando então o PL nº 84 como “censura” e sob o mote de que em 
seu governo seria “proibido proibir”, o então presidente Lula lançou durante o 
X Fórum Internacional do Software Livre (FISL), em 2009, a iniciativa de se 
propor, depois de consultas realizadas na Internet, um chamado “Marco Civil 
para a Internet brasileira”.11

11 Fonte: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticia.asp?cod_canal=1&cod_publicacao=30724, acessado 
em 21/01/2011.
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O que deve conter um Marco Civil da Internet?
A proposta de anteprojeto do Marco Civil da Internet foi organizada em três 
eixos principais: (i) a garantia da liberdade e a proteção dos direitos dos usuá-
rios; (ii) as responsabilidades dos diversos atores que participam e utilizam a 
Internet; e (iii) o papel do Estado no desenvolvimento da rede como uma fer-
ramenta social.

A sua concepção parte do pressuposto de que não é necessário que se crie 
uma lei nova para toda questão envolvendo a utilização da Internet que desper-
te consequências jurídicas. Todavia, passados mais de quinze anos de uso públi-
co e difundido da Internet no Brasil, a ausência de alguns parâmetros legais já 
se fazia sentir através de duas consequências negativas relevantes.

Primeiramente, a ausência dos referidos parâmetros está ocasionando 
decisões judiciais confl itantes sobre casos bastante semelhantes. Até aqui 
não existe grande novidade, pois o processo civil brasileiro possui instru-
mentos para lidar com situações como essa. O que torna o caso da Internet 
especial é o imenso volume de ações judiciais que começam a ser propostas, 
especialmente envolvendo danos causados na rede (ações indenizatórias), e 
o papel desempenhado pelos provedores de serviço na alocação dessa res-
ponsabilização.

Enquanto a jurisprudência vacila entre responsabilizar os provedores ora 
objetivamente (seja com base na teoria do risco, seja com base no Código de 
Defesa do Consumidor), ora subjetivamente (buscando a afi rmação de culpa 
ou falha no dever de cuidado), tantas outras decisões optam por reconhecer que 
o provedor é mero intermediário e que não podem responsabilizá -lo em casos 
de conteúdo criado por terceiro (geralmente um usuário do site em questão).

Esse debate é relevante não somente para as grandes empresas que hospe-
dam conteúdo, mas também para os pequenos blogueiros, que têm sido conde-
nados ao pagamento de altas somas em ações indenizatórias por danos morais. 
Se de um lado se busca proteger o direito à imagem, à honra ou à privacidade 
da vítima, do outro se acotovelam outros tantos direitos como a liberdade de 
expressão, os direitos autorais e a liberdade de iniciativa.

Em segundo lugar, esse ambiente de insegurança jurídica é extremamente 
prejudicial à inovação na rede. Para que empresas possam investir em novos 
negócios on -line é preciso que elas consigam razoavelmente prever os riscos ine-
rentes à sua atividade. Quando não se tem um mínimo de previsibilidade sobre 
o que aconteceria caso alguém se sentisse ofendido por um conteúdo veiculado 
através da rede, muitas oportunidades de inovar nos negócios e na própria for-
ma de comunicação on -line são perdidas.
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Há ainda outro importante aspecto do Marco Civil. Ele não é uma total e 
completa inovação sobre o ordenamento jurídico em vigor. Ao contrário, ao lado 
dos dispositivos que cumprem justamente essa função de trazer ao ordenamento 
questões ainda não enfrentadas e positivadas, boa parte de seus artigos trata de adap-
tar soluções encontradas em outras partes do ordenamento nacional para a realidade 
da Internet, seja para reforçar a sua aplicação, seja para orientar a sua interpretação.

Desta forma, o Marco Civil trata de temas que são abordados em outros 
dispositivos legais, como o direito à privacidade e a liberdade de expressão, 
garantidos pela Constituição Federal. A razão de estarem presentes também no 
Marco Civil não é apenas o reforço da sua importância. O Marco Civil serve de 
baliza para interpretá -los em um contexto digital.

Dessa forma, quando o texto do Marco Civil afi rma que os registros de 
conexão e os registros de acesso a serviços de Internet só podem ser entregues 
à polícia mediante ordem judicial, está -se deixando claro que tais registros são 
elementos relevantes para a proteção da privacidade.

Hoje em dia cabe inteiramente aos juízes traduzir o que signifi ca a prote-
ção constitucional à privacidade em um ambiente digital, algo que exige co-
nhecimento não apenas jurídico, mas também técnico. Essa é uma das razões 
pelas quais há decisões confl itantes sobre a necessidade de ordem judicial para 
a entrega desses registros. Essas balizas interpretativas traçadas pelo Marco Civil 
serão importantes para a criação de futuras leis específi cas sobre a Internet.

Além de dar concretude a princípios presentes em outras leis, o Marco 
Civil busca preservar as características da Internet, como a sua natureza partici-
pativa, a neutralidade da rede e a interoperabilidade. Trata -se de uma proposta 
de legislação voltada à Internet que busca compreendê -la para poder regular seu 
uso de forma efi caz, sem restringir o seu natural desenvolvimento.

Uma questão de processo
Uma proposta de anteprojeto de lei para regular a rede só poderia mesmo ser 
construído na própria rede. Sendo assim, a Secretaria de Assuntos Legislativos 
do Ministério da Justiça (SAL/MJ) e o Centro de Tecnologia e Sociedade, da 
FGV DIREITO RIO (CTS/FGV) criaram uma plataforma no site Cultura 
Digital12 para receber comentários sobre a iniciativa.

O processo de consulta pública foi dividido em duas fases. Na primeira, 
que teve início em outubro de 2009 e durou pouco mais de 45 dias, foi subme-

12 Fonte: http://culturadigital.br/marcocivil/, acessado em 21/11/2011.
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tido à apreciação da sociedade um texto que continha princípios gerais para a 
regulação da rede. Os participantes poderiam detalhar esses princípios e propor 
novos temas a serem abarcados em uma futura legislação.

Durante essa primeira fase de consulta, foram recebidos mais de 800 co-
mentários, que foram sistematizados e traduziram -se no texto do anteprojeto 
posto em consulta pública na plataforma on -line por, inicialmente, mais 45 
dias. Atendendo a pedidos diversos, essa segunda etapa foi prorrogada por uma 
semana e encerrou -se no dia 30 de maio de 2010.

Na última fase, houve aproximadamente 1.200 comentários ao texto. 
Além de indivíduos e organizações da sociedade civil, participaram também 
empresas e associações ligadas à indústria de conteúdo, tanto nacionais como 
estrangeiras, o que aumentou a diversidade de opiniões e, ao fi nal, aumenta 
a responsabilidade na compilação e organização dos pontos de vista expostos 
durante o processo.

Fato relevante e que merece ser mencionado foi a realização de um balanço 
parcial do debate ocorrido na metade da segunda fase. Até aquele momento os 
tópicos mais debatidos diziam respeito à proposta de um mecanismo voluntário 
que garantisse aos provedores de serviços de Internet a isenção de responsabili-
dade quanto a conteúdo publicado por terceiros. A referida isenção, porém, teria 
como condição a adoção voluntária de um mecanismo de resposta a notifi cações 
extrajudiciais — tanto daquele que se sentiria prejudicado quanto daquele que 
desejaria, identifi cando -se, garantir a permanência de seu conteúdo publicado. 
No entanto, variadas manifestações apontaram as difi culdades de implementa-
ção de um mecanismo desta natureza, em particular sobre os eventuais riscos a 
direitos constitucionalmente garantidos, como a liberdade de expressão.

Assim, como evidência de que o debate era de fato aberto e colaborativo, 
uma nova redação foi elaborada a partir das diversas contribuições recebidas. A 
responsabilidade dos provedores de serviços de Internet por conteúdos publi-
cados por terceiros fi cou condicionada ao recebimento e descumprimento de 
ordem judicial específi ca, ou seja, somente após a decisão de um juiz os prove-
dores ou equivalentes seriam obrigados a remover conteúdos de terceiros, tais 
como comentários anônimos em um blog, tweets, entradas de fóruns ou vídeos 
postados pelos usuários.

Além dos comentários na plataforma de discussão on -line, o processo de 
debate público do Marco Civil aproveitou a atividade intensa em outros canais 
da rede, como as manifestações feitas em blogs e no Twitter. Uma busca pela 
hashtag #marcocivil ofereceu, durante o período da consulta, um bom termô-
metro da intensidade da participação.
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Todos os tweets realizados utilizando essa hashtag foram considerados como 
uma forma auxiliar de contribuição. A consulta foi povoada por vários tweets 
do perfi l ofi cial (@marcocivil), provocando a discussão sobre pontos específi cos 
dos três eixos. Todas essas provocações eram prontamente replicadas por vários 
seguidores. Contou -se também com a participação de pessoas que divulgavam 
links interessantes, fossem eles artigos sobre o Marco Civil na imprensa ou temas 
que se relacionavam com o debate e que serviam para enriquecer a discussão.

Muitas entidades, empresas e organizações, bem como alguns indivíduos, 
enviaram suas contribuições através do e -mail de contato do processo. Esses do-
cumentos, em sua maioria documentos extensos que analisavam toda a minuta 
sob consulta, foram submetidos ao público e abertos também à discussão na pla-
taforma on -line. Tal medida reforçou o aspecto transparente e aberto do debate.

A ferramenta conhecida como trackback, que permite aos autores de blogs 
rastrear links ao seu texto na rede, também foi amplamente utilizada no debate. 
Desta forma, comentários, opiniões e posições sobre o processo de construção 
do Marco Civil da Internet apresentadas na blogosfera que fi zeram links diretos 
à consulta também foram utilizadas como forma de contribuição.

Os debates presenciais, organizados pela equipe da SAL/MJ ou de forma 
independente, bem como as audiências públicas realizadas ao longo das duas 
fases do processo, em vários pontos do país, tiveram um papel importantíssimo. 
Tais encontros serviam de fomento ao debate e foram essenciais para a divulga-
ção do Marco Civil.

Com o término do debate público, coube à equipe do Marco Civil, reu-
nindo representantes da SAL/MJ e do CTS/FGV, compilar todos os comen-
tários, identifi car as opiniões prevalecentes e fazer as alterações porventura de-
vidas para fi nalmente apresentar à comunidade o texto que foi encaminhado 
ao Congresso Nacional e hoje tramita como Projeto de Lei nº 2126/2011, de 
autoria do Poder Executivo.13

Uma questão de princípio
Uma das principais difi culdades de se trilhar um caminho pela primeira vez é 
lidar com a eventual incerteza sobre os rumos da caminhada. No caso do Marco 
Civil, o Brasil inovou ao criar um processo de consulta na Internet para pautar 
a elaboração de uma lei que viesse a regular a própria rede. Enquanto o Fórum 
de Governança da Internet (IGF), das Nações Unidas, debate a possibilidade de 

13 Fonte: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fi chadetramitacao?idProposicao=517255, acessado 
em 21/11/2011. 
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uma Declaração de Direitos para a Internet (Internet Bill of Rights),14 o Brasil 
se adiantou e ofereceu ao mundo um exemplo de construção colaborativa de 
um marco legal.

O fato de nenhum outro país ter trilhado antes esse caminho retira, é ver-
dade, o auxílio do exemplo, mas, por outro lado, estimula a experimentação e 
pode levar a iniciativa a alcançar objetivos inesperados.

Primeiramente pode -se afi rmar que o Marco Civil da Internet radicali-
zou a natureza democrática do processo legislativo. Ao abrir a possibilidade de 
qualquer pessoa participar da discussão sobre um futuro anteprojeto de lei, a 
iniciativa rompeu com o conceito de audiências públicas presenciais como o 
principal momento em que se dá voz aos interessados em certo processo legisla-
tivo. Ao invés de declarar uma suposta obsolescência desses encontros, a plata-
forma on -line terminou por complementar a experiência de debates presenciais 
oferecida pela audiência pública.

Como várias audiências públicas foram realizadas para se debater o Marco 
Civil, não raramente os usuários da plataforma utilizavam as audiências para 
consolidar determinadas posições que seriam levadas aos eventos como ques-
tões que haviam encontrado maior ou menor consenso on -line.

Adicionalmente, é importante perceber que alterações fatalmente serão re-
alizadas no texto apresentado ao Congresso Nacional durante a sua tramitação 
nas Casas Legislativas. Longe de ser um desvirtuamento da natureza da inicia-
tiva, o fato de se fazer chegar ao Congresso um texto construído durante meses 
através de comentários realizados na Internet deposita sobre os legisladores a 
tarefa de aperfeiçoar algo que não surgiu da inteligência isolada de um gabinete, 
mas sim de toda uma coletividade.

Dessa forma, ao legislador que for propor alterações no Marco Civil são 
lançados um desafi o e uma revelação: o desafi o de melhorar o produto de mui-
tos e a certeza de que suas modifi cações não passarão despercebidas, pois o texto 
que resultar do Marco Civil certamente será divulgado amplamente na rede e 
discutido nos mais diversos fóruns e redes sociais. O amplo grau de transpa-
rência nos debates do Marco Civil cria naturalmente marcas de revisão sobre 
qualquer trabalho legislativo futuro.

Por fi m, o Marco Civil eleva ainda o padrão legislativo nacional para a dis-
cussão de temas ligados ao desenvolvimento da rede. Uma vez completada a ini-
ciativa aqui estudada, poderá parecer a todo novo projeto que procure regular 
algum aspecto da Internet que lhe falta ser mais debatido, mais argumentado. 
Assim, o Marco Civil inaugura o reconhecimento da Internet como o principal 

14 Fonte: http://internetrightsandprinciples.org/, acessado em 21/11/2011.
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e mais especializado fórum de discussão sobre as leis que afetam a sua própria 
operação e utilidades.

Existe no processo do Marco Civil uma questão de princípio. Esse prin-
cípio nasce na crença de que a melhor regulação da rede é aquela que se inicia 
na própria rede e que tem como ponto de partida a afi rmação de direitos fun-
damentais. Por isso, o Marco Civil é eminentemente principiológico. Ele busca 
traçar as diretrizes, os parâmetros, as pautas que serão detalhadas e desenvolvi-
das mais à frente por legisladores, governantes, magistrados, além de estudantes 
e pesquisadores de temas ligados ao desenvolvimento da rede.
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Cadernos DIREITOFGV RIO
Sugestões, comentários e críticas podem ser enviados para:
cadernosdireito-rio@fgv.br

Praia de Botafogo, 190 - 13º andar

22250-900 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil

tel.: 55 (21) 3799 5300 | fax: 55 (21) 3799 5335

e-mail: direito-rio@fgv.br

www.direito-rio.fgv.br
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