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COLEÇÃO DE ARTIGOS DIREITO GV (WORKING PAPERS)
A Coleção de Artigos Direito GV (Working Papers) divulga textos em elaboração para debate, pois acredita que a 
discussão pública de produtos parciais e inacabados, ainda durante o processo de pesquisa e escrita, contribui para 
aumentar a qualidade do trabalho acadêmico.
A discussão nesta fase cria a oportunidade para a crítica e eventual alteração da abordagem adotada, além de permitir 
a incorporação de dados e teorias das quais o autor não teve notícia. Considerando-se que, cada vez mais, o trabalho 
de pesquisa é coletivo diante da amplitude da bibliografia, da proliferação de fontes de informação e da complexidade 
dos temas, o debate torna-se condição necessária para a alta qualidade de um trabalho acadêmico.
O desenvolvimento e a consolidação de uma rede de interlocutores nacionais e internacionais é imprescindível para 
evitar a repetição de fórmulas de pesquisa e o confinamento do pesquisador a apenas um conjunto de teorias e fontes. 
Por isso, a publicação na Internet destes trabalhos é importante para facilitar o acesso público ao trabalho da Direito 
GV, contribuindo para ampliar o círculo de interlocutores de nossos professores e pesquisadores.
Convidamos todos os interessados a lerem os textos aqui publicados e a enviarem seus comentários aos autores. 
Lembramos a todos que, por se tratarem de textos inacabados, é proibido citá-los, exceto com a autorização 
expressa do autor.
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Pós�Graduação em Direito (CONPEDI), Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007, p. 1168-1187; “Pesquisa Empírica e 
Estado de Direito: A Dogmática Jurídica como controle do Poder Soberano” In: XV Congresso Nacional de Pós-
Graduação em Direito (CONPEDI), Florianópolis: Fundação Boiteux 2006. Seu objetivo é ser útil ao evento sobre 
reforma curricular da Universidade Federal do Paraná promovido pelo Centro Acadêmico desta Universidade e 
realizado dia 07 de Abril de 2009. Trata-se de uma organização provisória de resultados parciais de pesquisa; 
origem de um livro cuja escrita está em curso. Peço aos leitores que, para fins acadêmicos, citem os artigos 
originais e não este texto. 
1 DIREITO GV e Núcleo Direito e Democracia/CEBRAP-SP. 
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Introdução 
O ensino do direito, que se confunde em grande parte com o ensino de dogmática 
jurídica, liga-se diretamente à visão que se tenha desta. Uma concepção de 
dogmática que considere a racionalidade jurídica próxima da idéia de sistema e 
presidida pela lógica formal corresponde a um modelo de ensino diferente daquele 
ligado a uma visão do direito centrada em problemas, que considera a sistematização 
como um processo constante e ininterrupto de reconstrução de categorias. 

O objetivo deste texto é pensar um modelo de ensino do segundo tipo, ligado a 
uma visão não formalista da dogmática jurídica. Para fazer isso, o texto começa por 
uma exposição do conceito de dogmática jurídica, ressaltando seu papel na 
legitimação democrática do estado de direito e na reprodução funcional das 
instituições. O texto mostra que o formalismo, modo de pensar que naturaliza as 
categorias jurídicas, afasta o direito da realidade ao naturalizar também 
determinados interesses e posições de poder implicados nos conceitos dogmáticos 

Em seguida, o texto discute o papel do jurista como agente de desnaturalização 
de categorias, explicitando seu papel central na inclusão de novos problemas e 
demandas sociais no ordenamento jurídico. Além disso, propõe, em linhas gerais, seu 
modelo de uma pedagogia da incerteza que prepare o jurista para lidar com a 
mudança social e o transforme num agente do processo democrático e não em um 
defensor do status quo. O texto ressalta, ainda, a importância de um ensino que 
estimule a imaginação e forme juristas capazes de avançar para além do instituído a 
fim de conceber novas alternativas institucionais. 

O texto termina com um exame das dificuldades pedagógicas envolvidas no 
processo de formação de alunos capazes de aceitar e lidar com a incerteza inerente 
ao direito.  São abordados os problemas da angústia dos alunos diante da 
desestabilização das categorias de pensamento, a dificuldade de construir programas 
que incorporem um ensino marcado pela incerteza, o papel das faculdades de direito, 
além da relação entre professores, alunos e a instituição universitária. 

 
1 Dogmática jurídica e indeterminação do Direito 
A dogmática jurídica é um dos campos de investigação menos compreendidos pelos 
não especialistas em direito. Resultante do desligamento histórico e conceitual entre 
direito e metafísica, ou seja, entre o direito e qualquer concepção transcendente de 
justiça, a dogmática jurídica é, em larga medida, o preço a pagar pela demagificação 
do mundo. Deus está morto, os deuses são apenas histórias nas páginas dos livros e, 
mesmo assim, é preciso dar respostas aos conflitos entre os homens, que sempre 
podem resolver apelar para a força física, mesmo sem ter à mão critérios de verdade 
e falsidade com validade absoluta. Para afastar esta solução violenta é que o Direito e 
a dogmática precisam entrar em cena. 

Diante de leis mundanas, que podem ser alteradas por um simples ato de 
vontade política e da proliferação constante de conflitos sociais, sempre renovados a 
cada momento histórico, o direito ocidental tem construído institutos, critérios e 
instrumentos conceituais, que se colocam entre as leis e os casos concretos, para 
ser capaz de dar respostas aos conflitos sociais. Ao conjunto destes elementos, mais 
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especificamente, ao modo de raciocinar responsável por sua atuação na solução dos 
conflitos, dá-se o nome de dogmática jurídica.2

A dogmática pode exercer sua função porque possui ume estabilidade relativa 
diante das mudanças legislativas e da proliferação de casos novos. Esta 
característica faz com que ela garanta, em certa medida, segurança jurídica aos 
cidadãos. Ao desempenhar seu papel de mediação entre as leis e os casos concretos, 
o pensamento dogmático formaliza certo modo de lidar com os conflitos sociais que 
parte de determinados conceitos (p. ex.: contrato, propriedade, emprego, 
responsabilidade etc.) e modelos de raciocínio; e se mantém em funcionamento 
mesmo diante das mudanças a que nos referimos. Por essa razão, a capacidade de 
reforma constante dos conceitos e modelos de raciocínio dogmáticos é essencial 
para que ela cumpra seu papel. Naturalizar conceitos é frustrar o trabalho 
dogmático. 

Mas falar em dogmática jurídica não implica apenas falar da adaptação 
funcional do direito à sociedade. Os conceitos dogmáticos, que permitem fazer a 
ligação entre as novidades e a tradição do sistema jurídico, não são neutros se 
comparados uns aos outros. Cada um deles implica determinada distribuição de 
poder e riqueza entre as classes e grupos sociais e, por isso mesmo, são objeto de 
disputa constante, seja entre as partes no âmbito do processo judicial, seja no âmbito 
da esfera pública, que debate amplamente a correção de sentenças e de outras 
decisões judiciais, além de formular possíveis demandas por direitos a serem levadas 
ao sistema jurídico.  

Um exemplo simples: é clássica no direito a disputa pela definição jurídica de 
contrato. Alguns afirmam que ele é um instrumento da vontade das partes e outros 
que é manifestação da autonomia jurídica das partes, entre outras concepções. Para 
a primeira posição, o contrato está ligado ao que as partes fenomenicamente 
quiseram, ou seja, sua dimensão privada fica em primeiro plano e qualquer 
intervenção pública é vista como violação de suas regras. Para a outra posição, ao 
contrário, o contrato é um momento de escolha de efeitos jurídicos regulados pelo 
Estado e existe, portanto, para satisfazer a vontade privada nos limites da regulação 
pública. Nesse registro, a vontade das partes é tão importante quanto sua adequação 
aos critérios da lei estatal: daí falar-se não em vontade, mas em autonomia jurídica. 
Este modo de ver o contrato torna justificável e normal a limitação da vontade das 
partes em nome do interesse geral, por exemplo, permitindo que sejam anuladas 
contratações que prejudiquem o meio ambiente ou o consumidor.  

Discussões como estas acontecem cotidianamente no interior do campo 
dogmático. Importante notar que qualquer posição em disputa, para ser levada a 
sério, precisa justificar seus argumentos nas normas jurídicas existentes que 
resultam da interpretação do material legislativo e/ou da solução de casos concretos. 
Diferentemente de um debate filosófico ou político, o debate jurídico parte de um 
material dado e dotado da força coercitiva garantida por órgãos de poder. Por isso 
mesmo, o intérprete tem o dever de levar este material em conta. No entanto, nota 

                                                 
2 Sobre dogmática jurídica, ver: ALEXY, Robert, Teoria de la argumentación jurídica, Madrid: Centro de Estúdios 
Constitucionales, 2008; AARNIO, Aulis, Lo racional como razonable. Um tratado sobre la justificación jurídica. 
Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 1991; LUHMANN, Niklas, Sistema Jurídico e Dogmática Jurídica. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983 ; FERRAZ Jr., Tercio Sampaio, Função Social da Dogmática 
Jurídica, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978.  
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bene, como em qualquer atividade interpretativa, o ato de “levar em conta” não 
implica na mera reprodução do conteúdo dos textos. Trata-se de uma atividade 
construtiva e criativa.3  

Isto se deve a diversas razões, por exemplo: o material jurídico é sempre 
variado e plural, composto de diversas normas, casos, conceitos e modelos de 
raciocínio. Muitas vezes, a escolha da norma ou do caso pertinente para a discussão 
de um problema em concreto é objeto de grandes controvérsias entre os juízes.4 
Segundo, a atividade do jurista é, essencialmente, atribuir sentido a um conjunto de 
fatos a partir do material dado e esta atividade sempre pode resultar em soluções 
diferentes que partem de maneiras diversas de se apropriar dos conceitos e 
raciocínios dogmáticos, ou seja, de posições normativas diferentes.5   

Esta indeterminação do julgamento de casos, essencial ao direito, não é um 
defeito que deva ser combatido e eliminado. Trata-se do direito em seu estado 
normal. É a indeterminação que permite ao direito compor conflitos sociais sempre 
renovados a partir de um mesmo material com força coercitiva, diante da 
insuficiência da moral, da ética, da religião e de quaisquer outros sistemas 
normativos que convivam com o sistema jurídico. Na falta de uma solução nascida 
desses outros sistemas normativos, a sociedade tem à sua disposição os critérios, a 
racionalidade e os procedimentos decisórios que compõem o direito, e ponto muito 
importante pode se expressar por meio dele: pode veicular suas demandas por 
intermédio da dogmática.  

Há um ônus argumentativo a ser enfrentado por todo aquele que deseja 
formular demandas nos termos dogmáticos: é preciso pensar como um jurista e 
traduzir a formulação original da demanda na linguagem do direito. Esta capacidade 
de traduzir demandas sociais é essencial para a legitimidade do Direito, e tal 
tradução só é possível se o material jurídico puder ser apropriado a partir de valores 
e interesses variados que submeterão suas posições ao exame dos órgãos 
jurisdicionais. Por essa razão, é imprescindível pensar a dogmática como flexível e 
inclusiva diante da renovação constante dos conflitos e das demandas sociais. A 
indeterminação do direito torna-se, assim, condição necessária para que ele cumpra 
sua função social. Onde há previsibilidade total não há Direito. 
 
2 Adaptação funcional e legitimidade 
Pode-se ver claramente a partir do exposto que a dogmática jurídica é, ao mesmo 
tempo, um instrumento de adaptação do direito à sociedade6 e um mecanismo de 
controle e transformação do direito pela sociedade. Seu papel é importante na gestão 
funcional dos conflitos com o fim de estabilizar expectativas: o direito tem um 
compromisso com a funcionalidade das instituições e com sua operação. É preciso 
criar conceitos que permitam uma adequada manipulação dos sistemas do ponto de 
vista de sua eficácia e efetividade na regulação das diversas esferas sociais. Mas a 
dogmática não trata apenas disso. Ela também é a contraparte necessária do 
controle do poder e um meio essencial de promover mudanças institucionais a partir 
                                                 
3 DWORKIN, Ronald, O Império do Direito, São Paulo: Martins Fontes, 2001, pp. 52–54, 336, 423. 
4 Sobre este ponto, ver ENGISH, Karl, Introdução ao Pensamento Jurídico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1988. 
5 Idem nota 3. 
6 Como quer LUHMANN, op. cit.  
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da disputa social das categorias jurídicas, favorecendo a legitimação democrática do 
pode soberano.  

Sujeito a critérios, conceitos, argumentos e normas determinadas, o poder, 
público ou privado, não pode se movimentar com liberdade completa: precisa 
obedecer à formalização imposta pela dogmática para apresentar-se diante da 
sociedade sob forma legítima. De outra parte, o sentido e os limites de sua atuação 
estão em disputa pelas forças sociais nas arenas em que se reproduzem sob a 
racionalidade da dogmática, havendo espaço para reformar, a partir de dentro, a 
lógica de funcionamento das instituições.  

Em sociedades complexas e demagificadas como a nossa, as “tecnicalidades” 
jurídicas - que muitos apontam como um estorvo a se descartar - são o preço a pagar 
pelo fim do arbítrio, privado e público; e um meio privilegiado para a reforma 
institucional. Falar contra a técnica jurídica tout court, muitas vezes, significa falar 
em nome de verdades supostamente “evidentes” ou “consensuais”, supostamente de 
natureza científica, técnica, moral etc., cuja função é, na maior parte das vezes, 
ideológica: ocultar raciocínios partidários, para não dizer arbitrários, que falam em 
nome de interesses e não de uma argumentação racional.  

Com frequência, a negação da relevância da dogmática jurídica é uma estratégia 
que visa a evitar a regulação em nome de interesses autárquicos que sonham agir 
sem peias. Nesse sentido, combater a dogmática jurídica, ou seja, recusar-se a 
debater as várias interpretações de um mesmo problema jurídico controverso diante 
de uma instância jurisdicional pode significar, no limite, opor-se à possibilidade de 
controlar as ações do poder e à possibilidade social de influir sobre suas decisões. 

É interessante notar que os debates sobre rule of law no mundo 
contemporâneo, seja em função do debate sobre direitos humanos seja no que se 
refere ao desenvolvimento econômico, político ou social, tem se dado, na maior parte 
das vezes, de forma descolada da dogmática e da doutrina jurídica. O potencial 
autoritário desta postura, neste ponto da exposição, já se torna evidente.  Por 
exemplo, o pensamento sobre as relações entre direito e desenvolvimento tem 
deixado a racionalidade interna dos direitos nacionais fora de seu campo de estudos, 
seja porque pensa abstratamente receitas de reforma institucional, seja porque vê o 
direito apenas como instrumento para efetivar determinados interesses e objetivos.7  

Este modo de pensar, que desconsidera a função legitimadora da dogmática e 
seu papel no controle do poder, termina por afastar este campo de estudos do 
horizonte, criando um ponto de vista avesso à complexidade das realidades jurídicas 
locais, caracterizadas pejorativamente como “formalistas”. Rompe-se assim uma 
oportunidade de pensar criticamente essas instituições a par dos advogados juízes e 
juristas de cada país, pois eles são vistos, pura e simplesmente, como um obstáculo a 
ser superado para a implantação de projetos de reforma.  

Funcionalizar o debate sobre rule of law a objetivos valorativos de qualquer 
natureza, sejam eles econômicos, sociais, políticos, pode significar subordinar o 
direito a uma lógica que não é a sua, orientada por posições meramente arbitrárias. 
                                                 
7 TAMANAHA, Brian, “The Lessons of Law and Developmente Studies” (Review Article), American Journal of 
International Law, v. 89, 470, 1995, TRUBEK, David; GALANTER, Marc, “Scholars in Self-Estrangement: Some 
Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States”, Wisconsin Law Review, n. 4, p. 
1062�1102, 1974; GARDNER, James A. Legal Imperialism. American Lawyers and Foreign Aid in Latin America, 
Madison: Wisconsin University Press, 1980. 
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O direito existe porque não há consenso em relação aos interesses e objetivos a se 
perseguir socialmente. Transforma-lo em mera cadeia de transmissão de uma 
vontade qualquer, por mais nobre ou bem intencionada que ela pareça, significa 
baratear e perverter sua função.8

 
3 A crise como o dia-a-dia do Direito  
Alguns autores, afirmam que a dogmática jurídica estaria em crise diante da 
complexidade de nossa sociedade.9 Em resumo, formula-se a crise da seguinte 
forma: para dar conta das mudanças sociais, o pensamento dogmático teria 
expandido a quantidade de exceções e casos especiais em detrimento da clareza e 
precisão de seus conceitos. Além disso, esses mesmos conceitos, também para 
reagir à complexidade social, tiveram seu grau de abstração aumentado, e esse 
processo teria comprometido a própria integridade da gramática do direito. É como 
se a enunciação (parole), para usar os termos de Saussure, estivesse se alienando 
das regras estabelecidas pela língua (langue) a ponto de romper sua integridade e 
comprometer a reprodução do sistema. 

Num exame preliminar, esta formulação da crise da dogmática tem um ponto 
cego: como identificar com clareza o ponto de ruptura do código do direito?10 Quantas 
exceções e abstrações são necessárias para comprometer a reprodução da 
racionalidade jurídica? Nesse ponto, façamos um paralelo: assim como é difícil 
imaginar o português ou o francês se despedaçando num mar de anomia linguística, 
impulsionados por emissões individuais, incompreensíveis e disparatadas, é difícil 
conceber a ruptura do código do direito se pressupusermos seu desenvolvimento 
normal como marcado pela transformação.  

A capacidade de adaptação e reformulação de qualquer gramática é notável. 
Uma gramática é algo vivo e se renova constantemente em razão das emissões 
individuais que a enriquecem com novos sentidos; o que pode levar, até mesmo, à 
reformulação de várias de suas regras. De fato, a gramática normativa deveria ser 
também uma reflexão sobre os atos de fala reais que, reconstruídos a partir de 
conceitos abstratos, forma as regras de uma língua e não apenas uma imposição 
normativa de regras descoladas da realidade da língua. 11

A pergunta que se coloca nesse ponto é a seguinte: diante das mudanças 
ocorridas no campo das teorias da racionalidade jurisdicional, as quais têm mostrado 
que o texto normativo deixou de ser ponto de chegada da qualificação jurídica dos 
fatos para se tornar ponto de partida dos raciocínios interpretativos muito mais 
complexos do que se concebia até então, não estaríamos vivendo a constatação de 
que o pensamento dogmático está sofrendo uma transformação e não uma crise? 
Não parece razoável afirmar que estamos saindo de um padrão de racionalidade 
centrada em dogmas, subsunção e critérios de validade binários e nos movendo na 

                                                 
8 Sobre este ponto, ver o capítulo 2 de RODRIGUEZ, José Rodrigo, Fuga do Direito: Um estudo sobre o direito 
contemporâneo a partir de Franz Neumann, São Paulo: Saraiva, 2009. 
9 Ver LUHMANN, op. Cit. e FERRAZ JR, op. Cit. 
10 Baseio�me aqui em um argumento de HABERMAS, Jürgen. Crise de legitimação no capitalismo tardio, Rio de 
janeiro, Tempo Brasileiro, 2002. 
11 Sobre este ponto, ver POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado de 
Letras, 1996. 
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direção de uma racionalidade centrada em argumentos, regras de argumentação e 
critérios procedimentais de validade?  

Mas há mais. Pode-se afirmar com certeza que, diante da experiência histórica 
do pensamento e do direito ocidental, a tensão entre direito e sociedade em 
sociedades complexas e liberais é permanente. Não há coincidência perfeita entre os 
conceitos jurídicos e a realidade social. Nesse sentido, a suposta crise da dogmática 
jurídica pode ser vista, na verdade, como seu estado normal. Trata-se de uma “crise” 
que “ameaça” tanto a gramática do direito quanto a gramática do português ou do 
francês, cujas regras são tão complexas quanto mutáveis com o correr dos anos.  

Evidentemente, há casos teratológicos em que o código é claramente 
desrespeitado e, por isso mesmo, torna-se objeto de crítica e reprovação dos falantes 
da língua. Mas no cômputo geral, consideradas todas as emissões realizadas por 
inúmeros falantes ao longo dos anos em sociedades altamente complexas como a 
nossa, é de se esperar sempre alguma estabilidade e muita transformação em 
qualquer conjunto de regras. Por todo o exposto, dada a necessária historicidade da 
dogmática jurídica, não seria razoável afirmar que um modelo argumentativo de 
racionalidade seja mais adequado para a reprodução funcional e legítima do direito 
do que uma racionalidade de regras, mais próxima da lógica formal? 
 
4 O jurista como agente desnaturalizador de categorias 
O jurista é um agente de desnaturalização das instituições existentes tanto para 
aumentar a eficiência do Direito na solução dos problemas sociais quanto para 
aumentar a participação de todos os concernidos na tomada de decisões relevantes 
ao destino da sociedade. Sua tarefa central é pensar alternativas capazes de resolver 
de maneira mais eficiente e legítima os problemas sociais aos quais as instituições 
respondem, sejam eles problemas existentes ou inéditos. 

O projeto de imaginar12 possibilidades institucionais a partir do direito posto é 
uma atividade eminentemente especulativa, mas determinada por objetivos práticos. 
Isso fica claro se considerarmos que novas demandas e novos problemas sociais 
estão sempre surgindo, pois vivemos em sociedades complexas e dinâmicas. Tal fato 
exige que as instituições sejam flexíveis e mutáveis, tanto quanto às soluções 
dogmáticas adotadas pelos órgãos julgadores, quanto ao desenho institucional 
adotado para os órgãos do Estado. A naturalização de certa solução dogmática ou de 
determinado modelo de Estado compromete a legitimidade das instituições diante 
dos agentes sociais e sua eficiência para solucionar problemas, pois congela 
determinadas relações de poder, subtraindo do debate público novas soluções 
dogmáticas.13  

As diversas maneiras de resolver dogmaticamente determinados problemas e 
as diversas formas de desenhar as instituições do Estado favorecem determinados 
interesses em detrimento de outros. Quando um tribunal julga legal a possibilidade 

                                                 
12 Sobre imaginação, ver CASTORIADIS, Cornelius, A Instituição Imaginária da Sociedade, Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1995; UNGER, Roberto Mangabeira, What Should Legal Analisys Become?, London: Verso 1996 e JONAS, 
Hans, The Creativity of Action, Cambridge: Cambridge University Press, 1996; RICOEUR, Paul, Du texte á l’action. 
Essais d’hermeneutique II, Paris: Seuil, 1986.   
13 Sobre este ponto, ver RODRIGUEZ, José Rodrigo, “A persistência do formalismo. Uma crítica para além da 
separação dos poderes”, (mimeo), 2009, texto que será publicado na coletânea Fronteiras do Formalismo: a 
função social da dogmática jurídica hoje, ainda em processo de edição. 
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de terceirizar determinados serviços ou quando é criada uma agência reguladora 
para disciplinar e fiscalizar determinado assunto, alguns grupos sociais e indivíduos 
veem suas demandas contempladas e outros não. A naturalização das instituições é 
prejudicial não apenas para a sintonia entre as instituições e a complexidade social, 
mas também ajuda a bloquear a inclusão de novas demandas e novos personagens 
na cena político-institucional.  

A cristalização da imaginação institucional naturaliza as relações de poder nos 
mais diferentes níveis e, portanto, é uma barreira importante para a inclusão social. A 
naturalização das instituições torna impensáveis determinadas alternativas, o que 
pode levar os agentes sociais, no limite, a se contraporem às instituições existentes 
optando por ações ilegais e à margem do procedimento democrático.  

É claro que a mera atividade de imaginar instituições, em si mesma, não é 
suficiente para resolver problema algum. É preciso que as demandas sociais sejam 
veiculadas sob a forma de alternativas institucionais e que os agentes de poder 
promovam sua efetivação, escolhendo o caminho a seguir.14 A despeito de não ter a 
função de decidir em última instância os rumos deste processo de tomada de 
decisões, o estudo e a pesquisa em Direito pode ser útil para ampliar a capacidade de 
imaginação social ao pesquisar e construir arquiteturas novas para velhos problemas 
ou desenhos novos para formalizar conflitos sociais inéditos.    

Nesse sentido, um jurista não pode se identificar com nenhuma solução 
dogmática e nenhum desenho de estado tomado como verdade absoluta, a custa de 
favorecer a naturalização das instituições e agir a contrapelo de sua função social. No 
registro que estamos propondo, isto equivale a dizer que nenhum modelo deriva sua 
validade da verdade transcendente de determinados valores, mas se coloca como 
alternativa para a realização de certo modelo de sociedade e não de outro.  

O papel do jurista é, diante desse abismo que se abre no nível da fundação das 
instituições, pôr-se a imaginar modelos de sociedade problema a problema (solução 
dogmática a solução dogmática, órgão estatal por órgão estatal), sempre em função 
das necessidades de eficiência e legitimidade das instituições, ou seja, da crescente 
necessidade de incluir novas demandas sociais nas instituições existentes de forma 
democrática e, além disso, fazê-las funcionar de modo eficaz.  

Qualquer interferência nesse processo ininterrupto de reforma das instituições 
compromete a reprodução social e pode favorecer a justificar atitudes destrutivas por 
parte dos agentes sociais. Cursos de ação revolucionária normalmente partem de um 
diagnóstico de tempo que aponta para um descompasso radical entre as instituições 
existentes e os interesses da maior parte da sociedade, o que as transforma em mera 
justificação de privilégios. Por isso mesmo, no limite, qualquer ação de naturalização 
institucional traz, em seu bojo, o horizonte de uma revolução social radical em nome 
da criação de novas instituições a partir dos destroços das velhas. 

 
 
 
 

 

                                                 
14 Sobre este ponto, ver o terceiro capítulo de RODRIGUEZ, José Rodrigo, A Fuga do Direito... 
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5 Para uma dogmática experimental e anti-formalista 
A dogmática jurídica concebida desta forma é essencialmente antiformalista15 e este 
seu caráter é responsável por aproxima-la da realidade social sem que para isso seja 
necessário pensar o direito instrumentalmente, ou seja, como uma mera ferramenta 
para realizar determinados objetivos. Do contrário, pode-se afirmar que cada um dos 
interesses e objetivos sociais, para se manifestar de maneira legítima, precisa se 
transformar num projeto de reforma institucional a ser discutido nas instituições do 
sistema político, ou numa posição dogmática a ser disputada perante os órgãos de 
natureza jurisdicional.  Fora disso, está a força, ou seja, a lógica do amigo-inimigo 
que é, essencialmente, uma lógica de destruição das instituições. 

No que se refere à dogmática jurídica, estes interesses e objetivos precisam ser 
traduzidos numa interpretação do direito para não serem considerados meramente 
arbitrários. Portanto, ao invés de um conflito sobre interesses ou objetivos 
contrapostos, teremos conflitos sobre a interpretação do direito mediado pelas 
instituições jurisdicionais. Adotar uma postura diferente significa argumentar em 
nome da força, fazer um discurso de chantagem política ou, para aqueles que 
naturalizam as categorias dogmáticas, afastar o direito da realidade social em nome 
de supostas verdades. Chamaremos este último modo de pensar, que interessa mais 
de perto a este texto, de formalista. Trata-se de uma maneira de lidar com o Direito 
que visa a pôr à salvo da crítica e do debate social determinadas soluções dogmáticas 
e institucionais, desligando-as dos problemas concretos enfrentados pela 
sociedade.16  

Insistimos neste ponto: parte dos juristas tende a ver os institutos jurídicos 
como dotados de uma verdade histórica transcendente que não se deve questionar, 
ou de uma racionalidade intrínseca que se relaciona à perfeição sistêmica do 
ordenamento jurídico. Qualificamos estas duas posturas de formalistas porque 
naturalizam os conceitos jurídicos, negando-se a pensar o Direito como fenômeno 
histórico, ou seja, mutável, e destinado a solucionar conflitos atuais de natureza 
econômica, política, social etc. Naturalizar desenhos institucionais e soluções 
dogmáticas em detrimento dos problemas sociais reais é prejudicial ao estudo e ao 
ensino do Direito, que fica cada vez mais distante da realidade social.  

É importante esclarecer que a atividade do jurista não é apontar soluções 
institucionais definitivas para os diversos problemas que enfrentamos. No limite, a 
opção de desenho institucional a ser adotada será feita por uma autoridade pública 
num processo de debate democrático ou no âmbito do poder judiciário. Não é seu 
papel substituir os agentes sociais em suas escolhas, mas sim informa-las a partir 
dos conhecimentos disponíveis e, pelo exercício da imaginação institucional por meio 
da técnica jurídica, ampliar as possibilidades de escolha. Porque partimos do 
pressuposto de que sempre será possível pensar em desenhos variados para os 
problemas enfrentados pelo Direito e que a realidade social nunca pára de se alterar, 
a atividade do jurista será permanentemente especulativa e criativa e seus resultados 
sempre provisórios.   

                                                 
15 Esta formulação é uma tentativa de dar conta das críticas de, por exemplo, WARAT, Luis Roberto, Introdução 
Geral ao Direito. Vol II. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1995.  
16 Ver RODRIGUEZ, José Rodrigo, “A persistência do formalismo”... 
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Nesse sentido, trata-se de uma atividade experimental como quer DWORKIN17: 
sabemos que é sempre possível propor novas interpretações e novos desenhos 
institucionais a partir das normas e instituições postas por meio de uma atividade 
criativa que utilize o material jurídico de forma imaginativa para chegar a resultados 
variados, estejamos nós diante de casos fáceis ou difíceis; instituições consagradas ou 
instituições novas.  

Pois não é apenas nos casos difíceis que o intérprete pode agir criativamente. 
Muitas vezes, o que parece ser um caso trivial pode receber uma interpretação 
inusitada em função da valorização de determinados princípios.  A caracterização de 
um caso como difícil ou fácil é uma decisão interpretativa tomada pelos órgãos 
jurisdicionais. Um exemplo clássico no direito brasileiro é a utilização do conceito 
dogmático “sociedade de fato” para lidar com as conseqüências patrimoniais do 
concubinato (antes da aprovação da lei do divórcio) e da união de fato entre 
homossexuais. À luz do direito positivo, numa interpretação literal, especialmente 
antes da Constituição, nãohaveria possibilidade de acolher estes pedidos: o caso seria 
absolutamente fácil. No entanto, o trabalho criativo dos juízes, que partiu da 
caracterização do caso como “difícil”, produziu resultados muito diferentes. 

 
6 Para uma pedagogia da incerteza 
O aprendizado do Direito é um aprendizado da incerteza, ao contrário do que aparece 
ao senso comum. Os alunos costumam esperar do professor respostas certas e 
conclusivas sobre os diversos pontos problemáticos da teoria e da doutrina. Afinal, 
pensam eles, o que vou escrever na prova e, mais do que isso, o que devo esperar de 
uma decisão jurisdicional? Os alunos esperam sair da Faculdade de Direito dotados 
da capacidade de prever o resultado da aplicação das normas jurídicas pelos órgãos 
competentes. Se a Faculdade de Direito não pode fazer isso por seus alunos, para 
que serve?  

Este tipo de insatisfação é o sinal positivo de que o senso comum começou a se 
dissolver e os alunos começam a experimentar os primeiros estágios de 
aprendizagem do Direito. Trata-se de um processo marcado por ambiguidades e 
sentimentos contraditórios, que precisa ser conduzido com cuidado e atenção pelas 
Faculdades de Direito e pelos professores. Um professor que realize atividades 
problematizantes, que se recuse a apresentar “a” verdade da doutrina e da 
jurisprudência, é alguém que frustra as expectativas dos alunos e se faz vulnerável a 
reclamações individuais e coletivas por parte do corpo discente.  

Mais ainda, ao contrariar o senso comum, o professor tende a pôr em xeque a 
escolha que o aluno fez ao entrar na Faculdade de Direito. Pode surgir a 
desconfiança: ‘Será que este professor sabe o que está fazendo? Não seria o caso de 
pedir para a direção contratar alguém mais competente?’ A atitude problematizante 
do professor de Direito pode passar como incapacidade profissional.  

A idéia de que o professor é o ‘mestre’ que apresentará respostas finais aos 
problemas jurídicos que discute em sala de aula coincide com a expectativa dos 
alunos ao entrarem na Faculdade de Direito e, muito provavelmente, com a imagem 
de profissional que pretendem ser. Seguir esse modelo de aula e de professor, no 
entanto, é entregar aos alunos o que eles esperam, reproduzindo o senso comum 
                                                 
17 DWORKIN, Ronald, op. Cit. p. 63. 
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sobre o Direito e sobre o profissional do Direito. Em uma palavra, adotar atitudes 
como esta é frustrar o processo pedagógico.  

A dogmática jurídica é estruturada em problemas18 e, por isso mesmo, a teoria 
do direito não é dotada de um fundamento metafísico transcendente, o que nos leva a 
um campo povoado de teorias concorrentes e soluções dogmáticas contingentes19. 
Decorre daí que a dogmática jurídica deve ser apresentada como uma forma de 
pensamento inacabado, sujeito a reelaborações e revisões conforme as necessidades 
dos problemas que se apresentam continuamente às instâncias destinadas a 
solucionar conflitos.  

O momento de sistematização do ordenamento jurídico só faz sentido em função 
dos problemas e se justifica a partir deles. O “sistema do direito” nada mais é do que 
um conjunto das soluções relativamente organizado que está á serviço da reprodução 
democrática do Direito.  Ensinar do ponto de vista do sistema não pode ser 
apresentar as soluções dogmáticas já existentes, sem dotar os alunos de 
instrumental teórico para tomar consciência da necessidade de solucionar os 
problemas novos a partir da tradição, mas não em função dela.  

Compreender os problemas que motivaram a construção das soluções 
dogmáticas tradicionais, ou seja, apresentar a tradição problematicamente, me 
parece essencial para evitar a formação de meros recitadores de fórmulas prontas, 
completamente inúteis para as funções destinadas aos operadores do direito.20 
Ensinar de forma problemática, ou seja, apresentar, frente a frente, argumentos 
dogmáticos divergentes (inclusive no campo da história da dogmática) sem buscar 
decidi-los de uma vez por todas e auxiliando os alunos na procura de soluções novas 
e próprias, é um procedimento pedagógico que, além de apresentar a doutrina e o 
pensamento dogmático como um campo aberto à pesquisa e não como um conjunto 
de informações destinadas à incorporação passiva, inverte a hierarquia entre 
professor e aluno.  

O professor que não se apresenta como alguém que fornecerá “a” resposta, e 
sim como aquele que pretende facilitar o acesso do aluno a uma tradição teórica, 
doutrinária e jurisprudencial para que ele seja capaz de pensar por si mesmo 
problemas jurídicos novos, é alguém que se põe ao lado do aluno em sua busca por 
uma resposta e não aquele que lhe dará a chave do saber. 

Duncan Kennedy21 chama atenção para o fato de que a apresentação da 
resposta pelo professor ao final da aula, como conclusão e ápice das discussões, dá a 

                                                 
18 VIEWEG, Theodor. Topica y jurisprudencia. Madrid: Taurus Ediciones, 1964. 
19 Há bibliotecas escritas sobre o tema. Sem exagero algum, toda a reflexão jurídica do século passado, teórica e 
doutrinária, girou em torno dessa questão. No panorama nacional, as obras de referência são: FERRAZ Jr, op. Cit. 
Pode haver autores que entendam que o Direito tem um fundamento indiscutível e imutável e que os problemas 
dogmáticos podem ser resolvidos definitivamente pela referência a este solo racional não problemático, a 
exemplo do pensamento jusnaturalista do século XVIII. Neste caso, é preciso apresentar tal discordância 
explicitamente, sem deixar de enfrentar a questão da mutabilidade de fato do direito positivado.  
20 No mesmo sentido: “Teremos de regressar ao ponto em que o Direito, longe de ter a sonhada virtude de 
expressar�se através de uma linguagem unívoca, como pretenderam as filosofias liberais do século XVII, era 
aceito como essencialmente problemático, incapaz de admitir o raciocínio dedutivo, próprio da matemática. Não 
importa que gostemos ou não desta contingência. A superação do dogmatismo, que é a expressão mais visível de 
nosso paradigma, é uma imposição das novas realidades históricas”, SILVA, Ovídio A. Batista. Processo e 
ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 
21 KENNEDY, Duncan. Legal Education and the reproduction of hierarchy. New York: New York University Press, 
2004.  
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tal enunciação uma aura de autoridade que estabelece uma relação de superioridade 
entre a fala do professor e as falas dos alunos. Cria um sentimento de respeito à 
autoridade do professor, além de servir de consolo aos ouvintes, extenuados e 
incomodados com tanta discussão. Finalmente, depois de um longo caminho, chega-
se à resposta, anotada furiosamente pelos alunos ansiosos, certos de que, afinal, 
aquela aula, que parecia não chegar a lugar algum, serviu para alguma coisa. 

A análise de Kennedy explicita que a forma pela qual a aula é montada e 
conduzida é fundamental para que o efeito de ‘abertura’ do pensamento se produza, 
desarmando a hierarquização entre as falas do professor e as de seus alunos. A mera 
supressão das aulas expositivas não seria suficiente para resolver o problema; afinal, 
as críticas de nosso autor se dirigem justamente a métodos de ensino baseados em 
casos e às aulas participativas das universidades americanas. 

A preparação e a condução de uma aula não podem ser atividades automáticas 
e ingênuas. É preciso pensar no efeito de verdade que a forma de apresentação 
escolhida pretende produzir nos ouvintes. Nesse sentido, uma aula radicalmente 
problematizante, em que o professor simplesmente se recusa a dar sua opinião e 
adia a apresentação da posição hegemônica na doutrina e nos tribunais, produz nos 
ouvintes um incômodo subjetivo de grandes dimensões que tenho constatado como 
professor de Direito. 

 

7 A aceitação da incerteza 
É preciso ter uma política clara para equacionar e tratar desse incômodo, pois, neste 
caso, o ‘cliente’ que reclama da incerteza do Direito, está incomodado com algo que 
ele precisa aprender a lidar e não a negar. Nesse sentido, o ‘cliente’ tem razão. Seu 
incômodo é real, seu desconforto emocional é pungente e perguntas como: ‘o que 
afinal estou fazendo aqui?’ povoam, de fato, seus pensamentos. Se essa é uma 
reação que julgo positiva e promissora, não devemos esquecer que está assentada 
num incômodo existencial de grandes dimensões, que envolve não apenas a relação 
do aluno com o Direito, a faculdade e o professor, mas especialmente com a 
representação de profissional de Direito que projeta para si mesmo. 

Como lidar com tudo isso? Não tenho uma resposta definitiva, mas diria, em 
primeiro lugar, que a faculdade e o professor não devem satisfazer à demanda nos 
termos em que ela é apresentada pelo aluno, pois isso significaria renunciar ao 
processo pedagógico e reafirmar o senso comum.  

Não se trata de dizer o que o Direito ‘é’, tampouco de substituir um professor 
por outro que não se acanhe de apresentar como fora de dúvida algo essencialmente 
problemático. Também não é razoável ignorar a questão e deixar que os alunos a 
resolvam sozinhos, afinal, é deste tipo de espanto que o processo de aprendizado do 
Direito é feito. Deixa-la sem tematização é aprofundar o desconforto subjetivo dos 
alunos, além do desperdício de uma oportunidade ímpar.  

Pode-se pensar em formas de antecipar e produzir esse espanto na 
estruturação de programas e aulas que procurem medir a dose de incerteza a ser 
ministrada em cada momento para que não fique a impressão nem de que qualquer 
resposta teórica ou dogmática é uma boa resposta, nem de que existe uma única 
solução adequada para cada problema. Falaremos mais sobre este ponto abaixo. Mas 
seja como for, não haverá uma fórmula definitiva para lidar com este problema. É 
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mais produtivo pensar o problema passo a passo em cada programa de matéria, 
desde que coletivamente, numa atividade nascida de uma decisão pedagógica tomada 
pela Faculdade de Direito e válida para todas as matérias e professores.  

Em minha experiência, a maior dificuldade em ensinar Direito é fazer com que 
os alunos deixem de pensar nos termos da linguagem comum e passem a utilizar os 
termos em seu sentido especializado no contexto de raciocínios jurídicos,e, ainda, 
perceber que estes termos estão abertos à disputa interpretativa e, portanto, nem 
sempre são precisos. É difícil explicar a iniciantes porque termos como “pessoa”, 
“coisa”, “contrato”, “propriedade” mudam de sentido quando utilizados tecnicamente 
e, ainda, que seu sentido técnico pode ser objeto de debates.  

Evidenciar isso tudo gera insegurança nos alunos. É como se eles perdessem 
parte de sua capacidade de lidar com o mundo e ficassem perplexos diante de uma 
realidade que resiste à sua capacidade de figuração. Talvez por isso eu tenha me 
deparado com outro fenômeno, que me parece correlato ao que estamos discutindo: 
a dificuldade dos alunos iniciantes de prescindirem de esquemas, resumos e 
questionários fornecidos pelo professor com o fim de explicitar exatamente o 
conteúdo que se pretende trabalhar e a forma em que se pretende fazê-lo. A 
cobrança de raciocínios complexos e a solução de problemas que envolvam mais de 
uma possibilidade (diante, p. ex., da diversidade de teorias que permitem equaciona-
lo de várias formas), provocam insegurança e desconfiança em relação ao professor, 
à matéria e ao modo de ensinar. 

 
8 Desorganizando as representações 
Deparar-me com a agressividade dos alunos de Direito foi uma grande surpresa para 
mim, especialmente no começo de minha carreira docente. Minha formação em 
filosofia, especialmente a leitura de Fenomenologia do Espírito de Hegel, já apontava 
para o fato de que o processo de formação de um sujeito implica em rupturas com 
maneiras de pensar arraigadas e, a cada nova etapa do processo de ascensão ao 
saber do “espírito”, é preciso destruir um determinado aparelho conceitual; que 
sempre se revela insuficiente. 

Da mesma forma, algumas leituras em psicanálise me ensinaram que o 
narcisismo é um dos principais obstáculos ao conhecimento, pois faz com que o 
sujeito não abra mão do que sabe para abraçar o desconhecido. No mesmo sentido, a 
idéia de “desequilíbrio” de Piaget apontava para este aspecto negativo; destrutivo do 
conhecimento. Segundo Piaget, o desenvolvimento mental é auto-regulado e se 
desenvolve com a formação e a destruição constante de estruturas que entram em 
desequilíbrio quando confrontadas com novos elementos. O educador deve garantir 
que o desequilíbrio ocorra para que novas estruturas se formem e o processo de 
aprendizado não estanque.22

Apesar dessas referências teóricas, inicialmente eu não tive sucesso em pensar 
a agressividade de maneira adequada, ou melhor, de modo a equacionar as questões 
que discutiremos adiante. Estes autores, ou tratavam delas em alto grau de 
abstração ou, como no caso de Piaget, não me permitiam ver com clareza a relação 

                                                 
22 PIAGET, Jean, The Psychology of Intelligence, London: Routledge, 2001; LIMA, Lauro de Oliveira, A Construção 
do Homem Segundo Piaget (Uma Teoria da Educação), São Paulo: Summus, 1984. 
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entre aluno e professor, especialmente o papel ativo do professor na produção e no 
lidar com a agressividade. 

Após algumas leituras em Pedagogia, encontrei um instrumental útil para 
pensar meus problemas na obra O Processo Educativo, Jacques Marpeau.23 
Utilizando as teorias de D. Winnicot, psicanalista inglês, Marpeau ajudou-me a dar 
forma aos problemas que eu estava enfrentando. Tem sido especialmente útil para 
mim sua formulação do processo de conhecimento como marcado por “crises” que 
desafiam a onipotência do aluno e despertam sua agressividade. 

Para Marpeau, a crise gera uma desorganização, pois desafia as capacidades do 
sujeito, que tende a adotar uma postura defensiva diante do desconhecido. A crise 
gera estados de “desconforto”, “mal-estar” e “tensão” que precisam ser trabalhados 
para que o sujeito seja capaz de, a partir da crise, atingir outro patamar. Marpeau 
esquematiza este processo da seguinte forma:  

 
segurança (estado estável) → desorganização (perda dos referenciais 
anteriores) → insegurança, mal-estar (perda de uma imagem estável da 
continuidade de si mesmo, risco de desmoronamento) → 
indecidibilidade (espaço transicional de tolerância ao paradoxo) → 
homeostasia (tentativa de retorno a um equilíbrio) → reorganização da 
“relação com” (construção de novos referenciais) → tranqüilidade24

 
O autor mostra que a capacidade de gerir situações de crise leva o sujeito a 

sentir-se capaz de lidar com frustrações e com os limites da realidade. Após superar 
a crise, ele percebe que pode abarcar uma realidade que julgava ininteligível a partir 
de suas percepções anteriores e, assim, passa a ver a si mesmo como um ser em 
mutação, apto a lidar com crises futuras; e não como alguém que se sente ameaçado 
pelo novo, uma vítima das circunstâncias. 
 
9 O papel do professor 
No entanto, a antecipação de um possível fracasso; o medo diante do risco de dano, que está 
sempre presente em uma crise, pode impedir que o sujeito deixe uma posição de relativa 
segurança. Ele pode preferir uma situação estável de fracasso a uma situação instável de 
medo. Afinal, na situação de fracasso, permanece em terreno conhecido e não enfrenta 
nenhum risco. A resistência em enfrentar o risco de uma crise nascida do processo 
educacional (ou da vida) liga-se à onipotência do sujeito, que deseja evitar qualquer 
frustração.  

O educador, segundo Marpeau, deve ajuda-lo a perceber que a crise e a superação da 
crise também provocam prazer e não apenas desprazer. Não é preciso estacionar em razão 
do medo. Sair de uma crise muda a relação do sujeito consigo mesmo, com o mundo à sua 
volta e com o desconhecido, pois faz com que ele se perceba capaz de lidar com o novo e 
deixe de se sentir ameaçado por ele. O educador não deve ver a si mesmo, exclusivamente, 
como um agente da frustração. Seu papel não é provocar frustrações e esperar, 
passivamente, que o aluno lide com elas por si mesmo. Ele deve gerir, trabalhar a desilusão 

                                                 
23 MARPEAU, Jacques, O Processo Educativo. A construção da pessoa como sujeito responsável por seus atos, 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 
24 MARPEAU, Jacques, op. Cit., p. 55 
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do aluno para que ele não assuma uma postura defensiva ou entre em um processo de 
desestruturação. 25

Em minha experiência pessoal, identificar e lidar com este problema é algo 
completamente contraintuitivo. Isso se explica pela idealização da relação professor-
aluno no ensino superior, reproduzida pelo discurso de muitos jovens e de alguns 
velhos professores. Tal relação é pensada como o encontro de um “mestre” com 
seus “discípulos” em uma jornada que se destina a desvendar os mistérios do 
conhecimento. Nessa idealização, os alunos estão sempre interessados no que os 
professores têm a dizer e a palavra do professor é sempre reveladora e interessante. 

Esta forma de ver o ensino coloca o “mestre” acima de seus alunos num sentido 
muito especifico: o professor tende a ignorar os problemas que o aluno enfrenta no 
processo de aprendizagem. Por isso, tende a construir seu discurso descolado do 
auditório que se apresenta diante dele, subestimando suas características e as 
dificuldades inerentes aos processos de aprendizagem e de comunicação.  

Não se trata, evidentemente, de defender um ensino que “facilite” ou 
“simplifique” seus conteúdos para se tornar completamente acessível. Aprender é 
enfrentar obstáculos e lidar com problemas novos. Acima de tudo, é adquirir 
autonomia para fazê-lo com independência e tranqüilidade. No entanto, parece-me 
muito importante que um educador reflita sobre suas práticas e seus efeitos; e que 
leve tal reflexão em conta na construção de seus cursos.  

Afinal, é preciso desenvolver critérios para planejar a quantidade de problemas 
a serem discutidos no espaço de um curso, dividido, necessariamente, em uma 
quantidade “x” de aulas. Além disso, é preciso criar estratégias de abordagem, ou 
seja, atividades a serem realizadas, sejam elas aulas expositivas, diálogos socráticos, 
simulações, discussões de caso etc. 
 
10 Individualização e padronização do ensino e da aprendizagem 
Por mais individualizado e pessoal que o ensino consiga ser, é difícil escapar da 
necessidade de padronizar os cursos para que boa parte dos alunos em classe 
consiga relacionar-se com eles. É claro, parto do pressuposto de que o objetivo do 
professor é fazer-se compreender e não de assombrar seus ouvintes com o 
hermetismo e a complexidade de seus raciocínios eruditos.  

Também parto do pressuposto de que os alunos não irão apreender exatamente 
a mesma coisa nos cursos que fizerem. As diversas maneiras de processar e utilizar 
os estímulos oferecidos pelo professor faz a riqueza do processo pedagógico e torna 
interessante e rica a relação professor aluno. O que diferencia dois alunos 
igualmente excelentes é, justamente, a originalidade de seu modo de pensar, sua 
capacidade de articular informações e de obter soluções originais e 
operacionalizáveis para problemas jurídicos complexos. 

No entanto, ao planejar um curso, é difícil escapar da necessidade de selecionar 
conteúdos e fazer recortes no conhecimento disponível, atividade criativa em si 
mesma, mas que resulta no estabelecimento de um padrão para orientar a relação 
com os alunos, organizar as leituras, conceber as avaliações etc. Dois bons 
professores da mesma matéria darão aulas muito diferentes sobre os mesmos 

                                                 
25 MARPEAU, Jacques, op. Cit., p. 73. 
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assuntos, no entanto, em ambos os casos, terminarão por criar padrões para orientar 
o processo pedagógico e isso é muito rico para uma instituição.  

Não se trata de “padronizar os padrões”, mas sim de fazer com que todos esses 
problemas influenciem o processo de construir os padrões. Para fazer isso, é preciso 
lidar com a capacidade de apreensão dos alunos e sua capacidade de suportar e 
processar problemas novos que, como vimos, provocam crises em seu sistema de 
representações.  

É importante tentar planejar o desencadeamento das crises em função do 
desenrolar do curso e da maturidade dos alunos. Por exemplo, parece razoável supor 
que suas dificuldades sejam maiores no início do curso, momento em que começam 
a aprender uma nova forma de ver o mundo, e diminuam no final, momento em que já 
dominam a racionalidade jurídica. Da mesma forma, a princípio, um curso que dure 
dois meses deve lidar com menos problemas do que um curso que dure doze meses. 
Há problemas mais complexos e menos complexos, etc. 
 
11 Educar para a imaginação 
Estas reflexões remetem a outra questão, igualmente importante para o ensino do 
Direito: como acolher a individualidade dos alunos no processo de ensino sem abrir 
mão da necessidade de criar padrões de controle do aprendizado; de avaliações 
capazes de “medir” o conhecimento adquirido? O papel de uma instituição de ensino 
é, exclusivamente, formar uma massa de bacharéis dotados de habilidades 
semelhantes ou de buscar identificar e estimular a originalidade e a singularidade de 
seus alunos? 

Num mundo em que a informação é cada vez mais acessível e barata, como 
formar profissionais diferenciados, que não se limitem a reproduzir o conhecimento 
existente, mas sejam capazes de criar soluções novas? E como é possível fazer isso 
sem abrir mão de um determinado padrão de competências e habilidades?  

De certa forma, esforçar-se apenas para satisfazer as demandas do mercado 
pode ser uma armadilha. Fazê-lo pode sufocar a imaginação e a inovação, ou seja, a 
capacidade de criar novas soluções para velhos problemas; ou soluções inéditas para 
problemas novos. Um profissional excelente não é aquele que faz apenas o que lhe foi 
solicitado e repete soluções consagradas, mas aquele que é capaz de fazer algo 
inusitado; algo que, postas as mesmas condições, mais ninguém seria capaz de fazer. 

Como ensinar e estimular a capacidade de inventar o futuro, ou seja, de expor o 
pensamento ao máximo de insegurança, ao máximo de risco, necessário para que se 
possa realizar um ato criativo? Certamente, esta não é uma seara que possa ser 
trilhada pelos que temem o desconhecido, nem por aqueles nutrem excessiva 
reverência pelo saber estabelecido. Por isso é preciso pensar e ensinar a dogmática 
como incerteza e experimento. 

E para que serve mesmo uma Faculdade de Direito? Lembremos que algumas 
formulações do ideal iluminista durante a Revolução Francesa incluíam a defesa da 
abolição dos profissionais do Direito – Gens de Loi, como dizia Siéyès (sdp, p. 28 et 
seq.) em seu projeto de criação de júris populares - bem como da Faculdade de 
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Direito;26 ato que, ainda hoje, muitos classificariam de sábio e razoável e que poderia 
ser a melhor forma de preservar as leis da deturpação das interpretações.   

É preciso lembrar sempre que o ideal iluminista da Codificação, em sua versão 
mais radical, foi o ideal da abolição do especialista em Direito. Afinal, o Código Civil 
deveria “falar por si”: sua construção seria suficientemente racional, simples e clara, 
a ponto de permitir que qualquer cidadão o aplicasse a um caso concreto. A criação 
da lei conforme o direito natural determinaria completamente sua aplicação e, 
portanto, aplicar o Direito não poderia significar usurpar o poder legítimo do 
legislador e frustrar a realização do direito. Todo o poder político estaria concentrado 
no Parlamento, local do assento dos representantes do povo.  O projeto de Siéyès, a 
que nos referimos, nunca aprovado, fazia de qualquer cidadão um jurado em 
potencial, abolindo os juízes profissionais da administração da justiça. 

Numa democracia, todo exercício de poder pede um controle democrático. Não 
há dúvida de que existam espaços para tomada de decisões. O problema é saber por 
meio de que procedimentos as decisões são tomadas. Além disso, é preciso pensar 
como controlar o desempenho das pessoas encarregadas de tomarem as decisões. 

O controle das decisões pode ter várias formas. Para que possamos optar por 
uma delas, é preciso ter claro quais são os espaços de tomada de decisão, criando-se 
uma demanda pela justificação da posição adotada pela autoridade decisória. Um 
ensino problematizante conspira a favor da democratização ao negar que a aplicação 
das normas jurídicas pelos Poderes da República seja um processo meramente 
técnico, cujo resultado já esteja completamente determinado pelo texto de alguma 
lei.  

O poder exercido através e na linguagem jurídica, ou seja, no processo de 
interpretação e aplicação das normas, acompanhada da justificação das decisões, 
fica assim em evidência e pode tornar-se tema do debate público no que tange a seu 
controle democrático. A radicalização da democracia, regime político que pode ser 
descrito como o exercício deliberativo e responsável pelo poder de preencher o 
espaço para tomada de decisões que os ordenamentos jurídicos abrem aos 
aplicadores de suas normas, exige dos professores de Direito o exercício de uma 
pedagogia da incerteza. 
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