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O livro traz artigos de professores e pesquisadoras das áreas 
das ciências humanas e sociais aplicadas e aparece no cenário 
literário com rasgo provocativo e impacto considerável, pois 

os textos aqui apresentados quebram o sono letárgico do 
ensino dogmático, sem sentido crítico, e encurrala o realismo 
jurídico devotado a exaltar a verdade de Tribunais Altíssimos 

e outras indecências (vazio que engole o vazio). 
A dinâmica da obra é movida, a cada capítulo, pela pre-

tensão de apontar erros no ensino jurídico. Aliás, esse é 
um eixo central, uma condição indispensável dentro do 
livro. A Obra na sua busca constante pela clareza, inal-

cançável, pois um desejo sempre insatisfeito, gera, ao 
mesmo tempo, a criação de novidades. Se o fracasso é a 

condição para que se erga um Outro espaço jurídico, esta 
coletânea aceitou o desafio e alimenta os leitores com 

retratos e exposições sobre as dissonâncias entre Direito 
e Ensino Jurídico – que foram secularmente organizados 

pelas mãos contaminadas do dogmatismo. É uma obra im-
piedosa com os conservadores (haja desafetos!). Daí que 

o livro, que exibe um ataque duro aos acomodados do 
mundo não científico, anda pelo teto de vidro dos dogmá-

ticos e telhas vão se quebrando, paredes ruindo, e, nesse 
talhe desconstrutivista, a cada artigo, aparece um conteú-

do singular para colocar o sarrafo cada vez mais alto.”

André Del Negri
Organizador da Coletânea
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N O TA  D O  

O R G A N I Z A D O R  
A P R E S E N TA Ç Ã O

Caros leitores e caras leitoras,

Apresentamos a vocês esta obra conjunta, preparada por vários 
professores, pesquisadoras e pesquisadores, com traço crítico sobre 
o revés do Direito, a frustração do ensino jurídico – talvez um dos 
problemas mais urgentes – e seus reflexos no desempenho profissional. 

O que temos em mãos agora não é um livro como outro qual-
quer. É desses livros que se leem quase de um fôlego. Trata-se de uma 
obra provocativa, que vai além do clichê. É uma forma de revelar o 
que do encontro se escreve quando há equipes mais diversas.

Registre-se que o livro foi escrito por um grupo multidisciplinar 
de profissionais das áreas de Direito, Filosofia, História, Sociologia, 
Comunicação Social, Letras, Antropologia e Psicanálise, que se reu-
niram para uma tentativa de ultrapassar a barreira dos seus próprios 
contextos, a fim de ofertar algumas contribuições a favor do pensa-
mento especulativo criticável em relação ao Direito, e, claro, não há 
como apontar críticas ao Direito sem fazer um eterno retorno ao 
ensino jurídico e repercussões conexas. 

É um time de professores e professoras que admiro e admiro mais 
ainda, agora, depois de ver o livro pronto. É uma lição plural de ousadia, 
de novidade, de rigor, de tudo. Os tempos são tenebrosos, digamos. Mas 
ler livros como este, nos dá uma espécie de “otimismo acadêmico”.

O livro sai em um momento importante para a área do magis-
tério nacional. É uma composição multilateral para repreender um 
sistema educacional falho e um tanto confuso, por vezes autoritário. 

É coletânea que fala da importância da diversidade de cami-
nhos acadêmicos, da magnitude de pesquisas consistentes. É façanha 
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que revela que grandes projetos surgem à maneira de construção de 
“pontes”, pois todos esses profissionais apresentam conexões cien-
tíficas e levantam temas inquietos que interessam e fazem trabalhar 
nossa comunidade acadêmica. São escritores e escritoras audazes, 
que irritam os dogmáticos e perturbam o academicismo fetichizado. 
Quanto atrevimento! 

Esses profissionais colaboram aqui sob a forma de textos acessíveis 
a um público mais amplo e ávido por conhecer as ideias críticas a 
respeito do Direito e o ensino jurídico, o que desencadeia instigantes 
debates entre juristas, educadores, pedagogos, epistemólogos e outros 
tantos profissionais, em diversas regiões do país. 

Cientes da importância do que introduziram aqui, esses profes-
sores e professoras abordam e elucidam temas complexos. 

Não há uma resposta única e pura para resolver os problemas do 
Direito e do ensino jurídico. Por isto, o livro apresenta alguns escritos 
que nos ajudam a continuar a investigação sobre outros temas que po-
dem ser desfiados incansavelmente. Por isto, a obra coletiva não oferta 
nenhuma resposta final, mas aumenta a qualidade dos questionamentos.

Registramos aqui o agradecimento a todos os colegas que nos 
cederam gentilmente as suas produções acadêmicas, assim como os 
que mediaram interlocuções para que novas pessoas aqui chegassem 
para formar uma equipe de trabalho e estudo.

Cabe ainda dizer, que sem a aposta do editor da D’Plácido, o 
nosso caríssimo Plácido Arraes, que soube reconhecer o entusiasmo, 
a qualidade da equipe e o ineditismo da nossa proposta de trabalho, 
isto tudo não seria possível.

Por fim, certamente, o livro vai ter um grande impacto nas 
universidades brasileiras, pois uma obra central para a compreensão 
do ensino jurídico e do Direito como um todo. Nossos votos é que 
esta primeira edição a incluir um e-book faça série, a oportunidade 
de continuarmos os questionamentos.

É um trabalho feito em equipe e eu quero agradecer muito a 
cada integrante pela luta renhida.

Convidamos você, leitor/a, a entrar neste espaço de reflexão. 
As autoras e os autores estão de parabéns!
Boa leitura. Vale começar desde já.

André Del Negri
Organizador
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1

D I R E I T O  E  E N S I N O  

J U R Í D I C O  À  B E I R A  

D O  P R E C I P Í C I O
T U D O  Q U E  D E S A S S O S S E G A

A n d r é  D e l  N e g r i 1

1. QUAL DIREITO PARA QUAL ENSINO JURÍDICO? 

Uma escultura em bloco monolítico de granito apicoado, em 
torno de uma imagem corporal, medindo mais de 3 metros de altura, 
representando a justiça de olhos vendados e seminua, de seios à mostra, 
ortopedicamente disciplinada, de coluna ereta, sentada sobre ambas 
as nádegas ao mesmo tempo – nem mais com a esquerda, nem mais 
com a direita –, assume a posição da belle indiférence e marca o tom 
do cânon na frente do edifício sede do Supremo Tribunal Federal 
(STF) – simbolicamente o lugar do pai (pai-tribunal). 

Lá dentro, 11 pessoas (ministros e ministras, mais ministros do 
que ministras), em sessão plenária, vestem “capas pretas” e ocupam o 
lugar da “Lei máxima”. 

Sentados às costas desses ministros, os assessores ficam de pron-
tidão, floreando nos vocativos de “excelência” ou de “Doutor, doutor 
ministro” para ajudar a vestir as togas, entregar bilhetes, servir água 
e café, à maneira de “anjos-da-guarda” fazendo hora extra para uma 
noblese de robe. 

1 André Del Negri é doutor em Direito Processual pela PUC Minas. Durante 
todo o período como estudante do doutorado, foi bolsista da CAPES. Mestre em 
Direito Constitucional pela UFMG. Associado ao INPEJ (Instituto Popperiano 
de Estudos Jurídicos) em Belo Horizonte – Minas Gerais, é professor univer-
sitário e autor, entre outras obras, de o “Segredo de Estado no Brasil” (2016), 
“Direito Constitucional e Teoria da Constituição” (4ª ed., 2018) e “Controle 
de constitucionalidade no Processo Legislativo” (3ª ed., 2017), publicadas pela 
Editora D’Plácido.
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Em um recorte de cena, ao fundo, na parede atrás da cadeira da 
presidência, o símbolo mais famoso do Cristianismo, o crucifixo, que 
ainda pende sobre a cabeça dos juízes, braceja a finitude humana e 
sugere que o Supremo não é tão supremo. 

Cenário simbólico sutil, se olhado rapidamente, mas profunda-
mente interessante como matriz de representações. Um visual desses 
não terminaria sem a sutileza de um exercício analítico por nossa 
parte, porque, passados mais de 100 anos da invenção da psicanálise, 
não dá para deixar encoberto o lado freudiano do habitual. 

Proponhamo-nos ser o mais provocativo que for possível. Gosta-
ríamos agora de fazer o leitor entrar nesse ambiente, que gera amplas 
reflexões, desenvolvendo – ao menos – dois pontos.

O primeiro será empreender uma análise do Direito sobre 
a visão tradicional do conhecimento jurídico nas unidades de 
ensino, entrelaçada com a subjetividade, a simbologia, o discurso 
de autoridade e os significados produzidos pela auctoritas, que 
constituíram a assinatura jurídica ad nauseam, até nos livros con-
siderados melhores.

O segundo ponto será compreender, juntamente com os leitores, 
algumas considerações que talvez mostrem projeções de representa-
ções que se associam ao pai (ministros convocados a ocupar o lugar 
da Lei máxima), um reinvestimento com traçado psicanalítico para 
detectarmos a onipotência do sujeito naquilo que ele tem de fosco, 
como algo da ordem da ilusão.

Cinco aspectos reterão nossa atenção ao longo do trabalho:

a)  Por que criticar o Direito hoje?

b)  O cadafalso que é a base mítica e a prostração da impregnância 
doutrinária;

c)  Testabilidade das pretensões de certeza (o dogma da certeza) e o 
saber da autoridade “justa”;

d)  A importância de um estudo epistemológico com lastro no ra-
cionalismo crítico.

e)  Reflexões críticas em relação ao lado nefasto de um ensino ju-
rídico que corrói as condições de pesquisa. 

Para isso então fica claro que se trata de um texto para ser dis-
cutido por quem gosta de pensar. 
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A ambição do artigo é dotar o leitor/a de uma reflexão que não 
seja a mera repetição de comentários triviais. 

É evidente que o conteúdo é incômodo e quer fomentar um 
ponto de vista contrário a muitos lugares-comuns. Vê-se que é um 
texto questionador das “verdades”, uma escrita nada satisfeita com a 
posição dogmática.

Comecemos por algumas considerações vindas agora de outro 
tribunal dito superior, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. 

Desta forma, a técnica que será usada é a de capturar o momento 
de uma decisão judicial do STJ e “congelar” a cena, uma espécie de 
apertar o botão de “pause” para que enxerguemos melhor. 

Trata-se, pois, de um recurso a partir do qual podemos imobilizar 
a cena e lançar alguns questionamentos e algumas chaves, códigos 
para decifrar possíveis desarranjos decisionais e epistemológicos, como 
uma espécie de “tira-teima” em que conferimos polêmicas do jogo. 
Tentaremos fazer uma espécie de “diagnóstico lógico” da decisão.

O trecho a seguir é de um dos votos do Ministro Humberto 
Gomes de Barros e a decisão judicial – abaixo transcrita – requer 
exame e possível “arrumação científica”, pois, ao nosso modo de 
entender, a decisão contém passagens com arroubos de linguagem e 
alguns atos falhos, ao menos no que diz respeito ao aspecto epistêmico. 
À sua maneira, fundamentou o ministro: 

Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto 
for Ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a auto-
ridade da minha jurisdição […]. Decido, porém, conforme 
minha consciência, precisamos estabelecer nossa autonomia 
intelectual, para que este Tribunal seja respeitado. É pre-
ciso consolidar o entendimento de que os Srs. Ministros 
Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros 
decidem assim, porque pensam assim. […]. É fundamental 
expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não 
somos aprendizes de ninguém [...].2

Essa mostração é uma de muitos exemplos no Judiciário, fragmen-
to que se espalha como rameira. Diz-se que os adeptos da dogmática 
analítica proclamam suas virtudes inatas (certo, certo...) e que podem 
dar corpo e materialidade a um padrão decisional. Claro que não nos 

2 Ver decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgReg em ERESP n° 
279.889-AL.
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convencemos disso. Não queremos repetir os truísmos dessa visão. 
Os pré-conjecturalistas tornam invisíveis as críticas, talvez até para 
colonizar as mentes. E são precisamente esses profissionais do direito 
os que se passam por críticos. Precisamos explicar os porquês de al-
gumas questões epistêmicas. A questão então é saber como, por que 
caminho, sob que modo, se pode dizer que as virtudes inatas podem 
gerar decisão jurídica legítima fora da lógica conjectural.

É importante que o caso-decisão mencionado seja estudado, 
comentado e incansavelmente retomado pela comunidade jurídica 
para esclarecimentos, porque a decisão é um “sinal de telégrafo” que 
fixa atenção para a importância da dobradiça ensino-Direito, aros 
que se entrelaçam, bem como a importância de um ensino jurídico 
apoiado na lógica do racionalismo crítico, filosofia do conhecimento 
humano esboçada por Karl Popper (1902-1994), que apresenta o 
falseacionismo [ou falsificacionismo] e os problemas da demarcação 
e crítica rigorosa contra a indução.3 

Nesse contexto, não nos colocamos como “mediador” da mon-
tagem de um “quebra-cabeça”, nem como um escafandrista que 
busca uma trinca ferruginosa. Trata-se de um texto descritivo, com 
alguns fragmentos problematizantes, mas que tenta gerar alguns co-
mentários crítico-epistemológicos a partir da “fala” [trecho do voto] 
de um integrante do Judiciário, a fim de tentar “ouvir” aquilo que 
surpreende, que é inusitado. 

O interessante é que, nesse exemplo [o da decisão judicial], parece 
até que o ministro anulou o não-sentido. Ora, caro leitor, o que está 
por detrás dessa decisão é um “dogma da certeza”, algo construído a 
partir de um raciocínio indutivo, uma experiência perceptiva [“Decido, 
porém, conforme minha consciência ...”]. 

O curioso é que o voto revela a bandeira da “justificativa” a 
partir de argumentos distantes da crítica [“Ninguém nos dá lições”], 
uma rota marcada frouxamente por inferência circular [“Não somos 
aprendizes de ninguém”]. 

Assim, de forma espantosa, nessa sucessão de estranhezas, numa 
outra volta do parafuso, o ministro cava realmente um buraco e é 
tragado para dentro de um “tribunal da razão”, para o mundo do 
“eu-sei”, um furo estrutural porque nesse empuxo a decisão já é assu-

3 POPPER, Karl. Conhecimento objetivo. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1999. Ver 
MILLER, David. Karl Popper: textos escolhidos. Rio de Janeiro: Editora PUC 
Rio/Contraponto, 2010.
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mida nas justificativas, um ponto de queda na construção de sentido, 
o que leva a decisão para um infinito deslizamento que deságua na 
impalpabilidade. Nota-se que a decisão do ministro é como se fosse 
uma mônada autossuficiente, uma espécie de solipsismo original, uma 
hermenêutica em 1ª pessoa ou uma “fala oracular”.

Nesta névoa, a decisão possui um elemento de dificuldade a mais 
porque há uma boa razão para si mesma [os Srs. Ministros “decidem 
assim, porque pensam assim”]. É muito curioso que isso tudo seja 
encaminhado, aparentemente, sem constrangimentos. E os paradoxos 
abundam e os estudiosos se debruçam sobre farto material de pesquisa, 
porque isso nos ensina sobre a direção que um ensino jurídico deve 
tomar (ou não deve tomar). 

É possível perceber, nesse caso decisional, que o eixo que o mi-
nistro quer se segurar (o tempo todo) como corrimão indispensável, 
a fim de o deixar supostamente em pé, é um gradil fictício, porque 
aportado no subjetivismo. Sucede o conhecimento “decido conforme 
a minha consciência”, expressão que neste texto, pelo viés episte-
mológico, tem má fama. E tem “má fama” porque é uma resposta 
estética à falta de demarcação epistêmica, pois toca a onipotência da 
auctoritas. Cabe dizer, o que rapidamente esquecemos, é que toda essa 
subjetividade, uma peste sempre invocada, vê a si mesma como uma 
decisão “justa”, do “bem”, cheia de “bons mots”.4

Existe uma marca na onipotência, que é a subjetividade, que não 
avalia a extensão e profundidade desses desalinhos. Por isto, a decisão 
do ministro arromba uma porta aberta.

Do contrário, se o sujeito que pratica a subjetividade em suas 
decisões disser que consegue avaliar toda essa extensão, cai num imenso 
paradoxo, pois é o mesmo que dizer: “Eu sei, mas mesmo assim eu 
faço”. Esse é um cogito preocupante. É apreensivo porque a crença não 
é recusada, nem tão pouco interrogada. 

Nesse contexto, vale dizer, que não se deve estabelecer juízos 
morais em decisões jurídicas. Conquanto, o ministro pensa que pode e 
assim o faz. 

Eis os porquês de que não se pode agir discricionariamente ou 
com base no “livre convencimento”, o “penso conforme a minha 
consciência” ou o “decido com base em fatos incontroversos”. 

4 ALLOUCH, Jean. – Alô, Lacan? – É claro que não. Rio de Janeiro: Companhia 
de Freud, 1999.
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Suportemos por enquanto essas reflexões... 
Até aqui, fica claro, que usar essas “crendices” jurisprudenciais 

para ensinar em sala de aula é algo que não deve ser aproveitado nem 
por metáfora. É uma cena montada na “fantasia”, numa estrutura 
que não aguenta 5 minutos de crítica epistemológica, pois solta-se 
como uma casca. 

Mesmo à custa de alguma repetição, julgamos importante ago-
ra acrescentar alguns comentários críticos sobre o caráter cênico e 
figurado que o Direito apresenta ou pode apresentar. 

À primeira vista, cabe dizer, que lidamos com as representações 
de objeto. 

A temática, na área jurídica, é curiosa e independe de país. Para 
uma visualização sucinta do problema basta vermos os tribunais, ao 
redor do mundo, serem representados por uma “alegoria”, com bustos, 
balaústres e testemunhas que falam “sob juramento” a juízes enfeita-
dos, a exemplo do contexto dos remotos juízes britânicos e galeses (e 
ex-colônias do antigo Império Britânico), com perucas brancas (white 
wig) e togas com forro de púrpura e mangas de corte reto e pesado 
[cerimonial jurídico], como se estivessem saindo de um quadro do 
pintor renascentista Ticiano. 

E aqui, no Brasil, como sabemos, hoje em dia, esse jeito de 
se vestir, algumas vezes com o exagero do uso de tecidos grossos, 
inapropriados ao clima tropical, veio para ficar. Compostura que se 
manteve com alguns exóticos adereços manejados caprichosamente. 
Veja-se, para surpresa de ninguém, que em alguns Tribunais de Justiça 
ouvimos a afligente advertência: “Doutor, aqui, neste Tribunal, os 
advogados vestem o encordoamento da toga na cor azul”. E atordoa 
a advertência, o reparo, o aviso, porque, no modus operandi, caso o 
advogado esteja em outro tribunal, a cor é vermelha; demais, pre-
ta. No fim, nessa linha à la carte, vê-se que tudo é uma questão de 
“alfaiate”. Um subjetivismo que brota, que extravasa. Numa palavra, 
uma admoestação que excede o necessário à atividade profissional. 

Em outro foro, mais repressão no juízo: “Declaro esta audiência 
suspensa por conta de o advogado não estar usando gravata”. Deta-
lhe é que mesmo usando terno, camisa e sapato social, a vítima da 
“etiqueta”, o advogado, em vista disso, fica prejudicado no exercício 
da profissão, tudo em nome do “costume”, da “tradição”. É quando 
o “legado” – interpretado pelo autoritarismo do juiz nessa visão es-
quemática e burra – obriga o advogado aos piores contorcionismos. 
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É o momento em que a defesa, por exemplo, espera a palavra e não 
consegue dar voz a toda a indignação sofrida por alguém que não pode 
falar, que é o cidadão representado em juízo. Ou se é desfetichizado 
ou de armígera mitificação, não há meios-tons. Um juiz, no Estado 
Democrático de Direito, não pode ter preconceito, precisa estar aberto.

Veja-se que o “hábito” não pode funcionar como expectativa 
confiável, pois é um elemento sem sentido crítico. Digamos que o 
“hábito” (“costume”) é um elemento prisioneiro de seu próprio 
contexto, para usar o estilo epistemológico de Popper.5 Cabe lembrar 
que epistemologia, em brevíssima síntese, é o segmento da filosofia que 
estuda o conhecimento.6

Independentemente da época e do lugar, jamais deixaremos de 
nos surpreender com esse lado teatral do Direito, que nos parece 
revelar uma “sublimação” ou uma materialização de “histerização”, 
para usarmos termos psicanalíticos. Possivelmente dá para evocar a 
fábula do anão que acredita ser gigante, sem se dar conta do quanto 
é caricato tal altivez.

Até aqui, essas considerações servem para estancar um leito de 
fantasia que deixa a cabeça de muitos pesquisadores inchada. 

A saber, o desmoronamento desse mundo de ilusões pode colaborar 
para desviciar algumas pessoas. Resumindo: essa bufonaria jurídica 
e exuberância momesca, inclinam-se para uma mensagem de domi-
nação. Dado isso, temos de puxar diferentes fios e cruzá-los entre si, 
buscando respostas e esclarecimentos que permitam compreender 
um painel de informações. 

Lamentavelmente, neste texto, não haverá tempo para considerar 
todas as reflexões contra esse “poder” Judiciário “messiânico”, “sacral”, 
“taumaturgo”, “supremo salvador”. Nem ao menos existirá condição 
de atacar exaustivamente o ensino jurídico apoiado na “lógica indu-
tiva”. Mas provocações serão possíveis.

Sem a intenção de fazer qualquer enumeração exauriente, a 
tentativa mais consistente deste texto é provocar um painel de novas 
conjecturas, o tanto quanto. Então, vamos tentar lidar diretamente 
com o tema consubstanciado no título deste texto. 

É preciso, pois, desnudar a múmia. 

5 POPPER, Karl. O mito do contexto. Lisboa: Edições 70, 2016.
6 Ver SEVERINO, Emanuele. A filosofia contemporânea. Lisboa: Edições 70, 1986, 

p. 18.
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Em qualquer caso, há possibilidade de um choque de opiniões, 
o que é ótimo! Esperamos que alguma coisa interessante saia desse 
embate de reflexões. Vejamos.

Aqui, de início e muito brevemente, pode-se citar Max Weber 
(1864-1920), um dos clássicos da teoria social, considerado um dos 
fundadores da Sociologia moderna, que apresentou estudos impactan-
tes nas áreas da sociologia da religião, sociologia política, administração 
pública e economia, porque ofertou importantes contribuições para 
o estudo do Direito, ao concluir que na linguagem das leis (de forma 
geral) há formas de dominação, tais como a “dominação legal”, a 
“dominação tradicional” e a “dominação carismática”.7 

Nessa linha, voltamos ao bloco de ideias do primeiro parágrafo, 
que a bem dizer foi um banhado de linguagem e imagens que acabam 
florescendo o laço da dominação pela estética, uma tradição tenazmente 
mantida, muitas vezes combinada com autoritarismo. Nitidamente, 
aqui queremos chamar a atenção para o fato de que a “ortodoxia é 
a morte do conhecimento”.8

Quem é da área jurídica e frequenta constantemente esses cor-
redores, salas e dependências dos Tribunais, vê uma imagem familiar, 
quase padrão. Agora, vejamos a cena do ponto de vista de qualquer do 
povo, alguém que talvez nunca tenha pisado num Tribunal, que pode 
ter um medo físico. Para essa pessoa, o visual pode ser um espetáculo 
teatralizado ou uma mensagem de dominação.

A começar, destacaríamos a posição de cadeiras ou nível de mesa, 
lugar de onde os juízes nos olham de cima para baixo, em muitos casos 
assentados em cadeiras maiores do que a dos outros profissionais do 
direito. Será muito previsível se essa pessoa [alguém que nunca tenha 
pisado num tribunal], ao fazer contato visual com a toga, atemorize-se 
e conceba simbolicamente a “capa” como um “corpo” que “representa 
a lei”, a metafísica social de “redenção do mundo” em sua plenitude, 
o que de logo antecipamos e escrevemos para mencionar Ingeborg 
Maus e o Judiciário como o superego de uma sociedade órfã.9 

7 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 
3. ed. Brasília: UNB, 1994, v. 1, p. 142-147.

8 POPPER, Karl. O mito do contexto. Lisboa: Edições 70, 2016, p. 68.
9 MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade 

jurisprudencial na sociedade órfã. Revista Novos Estudos, São Paulo, v. 58, p. 
183-202, nov. 2000. 
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Há um filão em Direito que apresenta campo para surpreen-
dentes conjecturas. 

A situação é marcadamente interessante quando se percebe, 
facilmente, que no campo jurídico há um leito favorável para se 
falar em culto à personalidade, o deslumbre pela celebridade, há uma 
fixação narcísica uma vez que se nutre uma relação com a imagem, 
bem como sobrechega-se um processo identificatório e a existência 
de um investimento.10 Sendo assim, em se tratando de Psicanálise, 
é preciso ver o narcisismo nesse triângulo: imagem, identificação 
e investimento.

É o estar do lado da mitificação. 
E o que isto significa? Significa erotizar a simbologia, torná-la 

desejável, uma interação entre aspectos conscientes e mais ou menos 
inconscientes, em alguns casos – e aqui de forma bem pessimista –, 
totalmente inconscientes.

Misturar ensino e Direito em ambiente mitificado e encharcado de 
retórica e tópica é algo que não termina bem. Isto é um desafio para 
qualquer professora ou professor que queira promover desconstruções 
derridianas.11 

Em ambiente vergado ao peso do imaginário, claro, pois, que uma 
interlocução com a psicanálise é caminho sugerido, talvez inevitável, 
porque cada cena narrada no primeiro parágrafo deste tópico, serve 
como “pista” para tentar um campo demarcatório no plano freudiano.

Advirta-se que o que não pode jamais acontecer é um ensino 
jurídico com reprodução de “endoxas” (opinião dos mais afamados) 
e “topóis” (marcos pressupostos de verdade), tristemente um ensino 
de narrativas sem desconstruções, uma dublagem.

Afinal, ser professor ou professora exige coragem para assumir 
posições contrárias a esse quadro mirrado. 

As reflexões críticas no plano acadêmico não podem ser feitas 
de voz baixinha, quase entre dentes, meio de lado, sem dizer “A” 

10 De conhecimento geral, Freud entabulou a função do narcisismo. Assim, ele 
apresentou uma encadeação: “auto-erotismo, narcisismo e amor objetal”. Cf. 
NASIO, J. D. Os grandes casos de psicose. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

11 O marco inicial ou o projeto de uma Desconstrução (não como sinônimo de des-
truição, mas sim de desmontagem), em Jacques Derrida, surgiu em especial com 
a publicação dos seguintes livros: DERRIDA, Jacques. A Escritura e a Diferença. 
São Paulo: Perspectiva, 2002; cf. ainda: DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São 
Paulo: Perspectiva, 2004.
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querendo dizer “B”, nos sussurros, nas entrelinhas, no inconfesso 
do discurso. 

Outro tanto se diga para esse ensino carimbado pela ira inquisi-
tória em alguns procedimentos, apesar de haver uma “vanguarda do 
retrocesso” que leciona e decide nessa direção (Como há torquemadas 
em Direito!). 

Ademais, cumpre reiterar, que sair em defesa da execução an-
tecipada da pena é o mesmo que rasgar a Constituição brasileira de 
1988, que assegura a presunção de inocência até o trânsito em julgado. 
Atuam, esses juízes, por meio de seus ativismos judiciais, ao modo 
de hipsters do Judiciário – estrangeirismo inglês que define a pessoa 
que inventa moda.

Seria de se dizer que tudo isso ocorre sem critério objetivo, 
apoiado tão-só na arbitrariedade do intérprete (tirania da vontade), 
algo muito distante dos fundamentos democráticos de imparcialidade 
judicial. Seja dito de passagem, efetividade do processo não se faz pela 
usurpação de direitos fundamentais. 

À evidência, a opção para nos livrar da tirania jurisdicional, bem 
como de políticos, empresários e banqueiros geradores de monstru-
osidades, não virá com aulas de “linguagem emocional”, nem com 
livros de meras estamparias. 

De mais a mais, em tempos de violação generalizada a direitos 
fundamentais, o professor não deve se intimidar ante a truculência 
de autoridades, embustes e decisões pela tangente. Essa perplexi-
dade diante de uma geração de jovens estudantes deve ser exposta 
e enfrentada. 

Como diz Lauro de Oliveira Lima, “o pensamento hipotético- 
dedutivo só se desenvolve [...] se as crenças forem submetidas à dis-
cussão, isto é, se forem contraditadas”.12 

Mas não é só: quando se fala em “subjetivismos”, tem-se incli-
nação para a doutrinação. À vista disso, é necessário dizer o óbvio: os 
esclarecimentos de institutos jurídicos dependem de quadros lógicos 
(“conhecimento objetivo” – libertação do “eu sei”). É isto que per-
mitirá os primeiros passos para sair do senso comum. Vamos conferir.

O investimento que as “representações” ganham no aparelho 
psíquico das pessoas é algo interessantíssimo, e, pode-se até proble-

12 LIMA, Lauro de Oliveira. Piaget para principiantes. São Paulo: Summus Editorial, 
1980, p. 29.
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matizar, se, em alguns casos, como as graves crises de representati-
vidade política que o país atravessa, com altos índices de corrupção, 
que é de um mal estar sem igual, muitos podem deixar de levar em 
linha de conta a “lei, vontade geral” – norma jurídica produzida em 
devido processo legislativo – para superinvestir na figura do Judiciário, 
uma espécie de “santidade jurídica”, um “representante da lei”, um 
“vingador da maldade”, e, portanto, uma alavanca capaz de “salvar” 
o país da impunidade e dos infames.

Esse investimento na figura do Judiciário, somado imaginaria-
mente ao lado de outra representação, que é a de visualizar o Direito 
a conduzir a vida coletiva, influenciado por mais investimentos, agora 
por meio das representações da palavra “justiça” – um conceito 
vago, mas de grande utilidade retórica para muitos – e variações 
obscuras, tais como “decisão justa”, “oficial de justiça”, “tribunal 
de justiça”, “supremo tribunal de justiça”, algo que pode sugerir 
uma “confiança absoluta”, o que manifestamente não existe. Há 
ainda o famoso “acesso à justiça”. Por que continuam intitulando 
de “justiça” [acesso à justiça], se o nome mais preciso é Judiciário? 
[acesso ao judiciário].

Há, porém, que cortar esse “laço mitificado” se quisermos estudar 
o Direito longe das doutrinas e ensinanças. 

É necessário verificar se os professores lecionam uma “teoria 
processual da decisão jurídica”, uma “ciência do Direito” ou uma 
“ciência autoritária do direito”, esta última jeitosa em espalhar nas 
salas de aula “emotivismos”, “presunções”, “achismos”, um Direito 
que “cai do céu”. 

Veja-se a importância de saltar o eu que decide e fixar-se em 
uma teoria do direito em bases democráticas com lastro teórico de 
fundamentação jurídica e conhecimento objetivo, com teorias cien-
tíficas mais bem testadas, porque decidir “não mais pode escorrer do 
cérebro de um julgador privilegiado que guardasse um sentir sapiente 
por juízos de justiça [...]”.13

Ao tecer essas considerações críticas, releva notar, que o estudo 
do Direito, para parcela considerável de professores, é bom não perder 
de vista, está à volta de repetição de leis e muitos “comentaristas” de 
Códigos, meros repetidores de lances de um dado viciado. 

13 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. 3. ed. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2017, p. 12.
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Aliás, como faz notar Lenio Streck, que acerta o alvo, “professor 
não faz milagres com grades curriculares como as que vicejam nas 
centenas das faculdades de leis «e não de direito»”.14 

O mais corre, dolorosamente, por conta de saber, que nessas 
“centenas de faculdades de leis”, os docentes não estão profunda-
mente preparados para ensinar, pois apesar dos ares científicos (títulos 
acadêmicos de mestrado e doutoramento), não foram preparados para 
educar. Funcionam ao modo de um “controle remoto”, um “videotape” 
ou um “animatronic”, genuínos bonecos de ventríloquos. Vejamos.

No Direito, em Programas de Pós-Graduação, que preparam 
os novos professores (especialistas, mestres e doutores), que têm um 
papel complexo e por isto exige-se anos de preparação, não há notícia 
de disciplinas (componentes curriculares) para estudos e reflexões 
críticas a respeito de teorias pedagógicas. É que, de consabida lição, 
o que existe nos Programas de Pós-Graduação em Direito é a disci-
plina denominada “metodologia da pesquisa”, com fartos docentes 
(lamentavelmente) discorrendo mais sobre as regras da ABNT, do 
que uma Metodologia da Pesquisa Científica.

Dentro desse universo [o das pessoas que lecionam], que é 
amplo, há vários profissionais que são professores: advogados, pro-
curadores, delegados, promotores de justiça e juízes de direito, só 
para ficar nos exemplos mais triviais. No entanto, poucos entendem 
de pedagogia, e, consequentemente, poucos conhecem a respeito 
dos teóricos do ensino, como Lev Vygotsky, Jean Piaget e Paulo 
Freire, só para ficar em três exemplos. Vale dizer: salvo raras exce-
ções, poucos conhecem a respeito de ensino-aprendizagem. Somos, 
sim, nessa direção, “profissionais práticos”, porquanto aprendemos 
a “lecionar sozinhos”.

Visível que isto gera um tédio ao estudante mais interessado pelo 
primarismo profissional do docente, um quadro que leva ao fracasso 
da aprendizagem, assunto que tem atraído um número cada vez maior 
de estudiosos para o campo da neurociência (ciência cognitiva).

Fala-se, então, na contemporaneidade, em “neuroeducação”.15 

14 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o senso incomum? Porto Alegre. Livraria do 
Advogado, 2017, p. 15.

15 MORA, Francisco. Neuroeducación. Madrid: Alianza Editorial S/A, 2013. Enfa-
tizamos que Francisco Mora, formado em medicina e doutor em neurociência 
pela Universidade de Oxford, é uma das maiores referências na Espanha nesse 
campo. A mencionada obra atingiu a marca de onze edições desde 2013.
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E tal se terá, aqui, como recorte indispensável, até mesmo para 
ir além da neuroeducação, a importância de se estudar o problema 
cérebro-mente na linha popperiana, a partir da interação do “mun-
do2” (mundo dos “estados mentais, da consciência do sujeito”), 
com o “mundo 3” e a função argumentativa exercitada no mundo 
de teorias pensadas.16 

2. DERRUBANDO MITOS

O mito de que o Direito está acima do ser social (Direito = 
Justiça), uma superestimação enquanto símbolo de poder, coloca-o 
numa linguagem lacaniana próximo ao que seria o nome-do-pai. Não 
o pai biológico, claro, mas em outros termos, aqui no espaço psica-
nalítico, a estrutura ordenada da vida humana coletiva.17 

Tal é o mito, que essa referência se deslocou para uma dimensão 
enigmática e a psicanálise tem importante lugar nesse debate. 

Na área do Direito tem muito eu instalando objeto fantasiado. 
Pode-se inscrever no corpo uma ostentação fálica. É quase que uma 
sublimação que não passa pela instância do recalque. 

Mas por que em Direito há tanta dificuldade de terminar com 
o uso de togas (uma estatueta) nas sessões de julgamento do STF?18 

Ora, quem sabe, conforme a coloração que ganha cada caso, se 
se tratar a toga como se trata um “objeto sexual” – psicanaliticamente 
falando –, ninguém quer perder esse outro “falo” inestimável (falo – o 
brilho, a plenitude, o garbo). É que a “sublimação é um processo que 
diz respeito à libido de objeto que encontra satisfação num objeto 
não sexual”.19

Seja como for, respeitando cada caso singularmente, nos mais 
intensos (o de vestir fantasias), o “objeto perdido”, o sumiço, a perda 
permanente de gozo, pode tombar para a uma completa apatia, porque 
o “eu” não encontraria mais arrimo simbólico, porque há ou houve 
ruptura. Eis aí, sem a toga, um juiz “mutilado”.

16 POPPER, Karl; ECCLES C. John. O eu e seu cérebro. Campinas: Papirus, 1995.
17 LACAN, Jacques. O seminário. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1979. Livro 11: Os 

quatro conceitos fundamentais da Psicanálise.
18 Ver o “guia do advogado-sessões de julgamento” no site do STF. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal. 
19 GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Artigos de metapsicologia, 1914-1917: narcisismo, 

pulsão, recalque, inconsciente. 7. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 58.
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André Azevedo da Fonseca

5. LOBOS E CORDEIROS NO MESMO 
PASTO
Décio Bragança

6. TEORIA DO DISCURSO E ENSINO 
JURÍDICO
Dhenis Cruz Madeira

7. CONSTRUÇÃO E(M) RUÍNAS: NOTAS 
ESTRANGEIRAS SOBRE O ENSINO JURÍ-
DICO BRASILEIRO 
Fernanda Telles Márques

8. ENSINO JURÍDICO: DE ATO MONO-
LÓGICO A ACONTECIMENTO DIALÓGI-
CO À LUZ DA ANÁLISE DIALÓGICA DO 
DISCURSO
Irene de Lima Freitas

9. NEOLIBERALISMO E DIREITO: REPER-
CUSSÕES NO ENSINO JURÍDICO
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho

10. O CONTROLE DA VIDA NO ESTADO 
E ECONOMIA MODERNOS 
José Luiz Quadros de Magalhães
Mariana Lara Corgozinho

11. EDUCAÇÃO EM ORDEM OU DIREITO 
EM DESORDEM
Lívia Patrícia de Souza Carmo

12. AS FACULDADES DE DIREITO NO 
MUNDO DA FANTASIA: UMA CRÍTICA 
AO ENSINO JURÍDICO-DOUTRINÁRIO 
SEM TEORIA E SEM PRÁTICA
Marco Antônio Sousa Alves

13. A IMPORTÂNCIA DO ENSINO JURÍ-
DICO PAUTADO NUM PARADIGMA DE 
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA DEMO-
CRÁTICA
Marco Fábio Prata Lima

14. ENSINO JURÍDICO E AS CONTRIBUIÇÕES 
DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Mariana Trotta Dallalana Quintans

15. A MORTIFICAÇÃO DO ENSINO JU-
RÍDICO BRASILEIRO: DA INTENSA DOR 
MORAL À PARCIAL PARALISIA
Marli Martins de Assis
Hugo Henry Martins de Assis Soares

16. O USO DAS NOVAS METODOLOGIAS 
EDUCACIONAIS E A SUPERAÇÃO DO 
SENSO COMUM TEÓRICO NO ENSINO 
JURÍDICO
Mateus de Moura Ferreira
Tatiane Albuquerque de Oliveira Ferreira

17. ENSINO E PESQUISA: CUMULATIVI-
DADE CONSTITUCIONAL IMPERATIVA A 
PROPÓSITO DA CRIAÇÃO DE CURSOS 
JURÍDICOS NO BRASIL
Rosemiro Pereira Leal

18. ENSINO JURÍDICO APÓS AUSCHWITZ
Rubens Casara

19. A ESTUPIDEZ DO ENSINO JURÍDICO 
BRASILEIRO
Savio Gonçalves dos Santos




