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1. Introdução:

El gran dilema para los profesores de la asignatura Sociología
del Derecho es cómo definir los contenidos que constituyen las unidades que se
estudiarán. Obviamente, esto se da porque la asignatura es una rama de Ciencias
Sociales y, por tanto, los profesores deben tener el cuidado de, en primer lugar, elegir
los contenidos que se verán en el aula y seleccionando sólo aquellos que efectivamente
son necesarios, para evitar que los estudiantes del Curso de Derecho tengan el mismo
enfoque, más profundizado de la Sociología, de lo que los estudiantes de Ciencias
Sociales lo tienen. En segundo lugar, los profesores deben hacer la elección de los
autores y sus teorías que realmente tienen condiciones de proporcionar un diálogo actual
entre la Sociología con el Derecho para la comprensión de la realidad social, política y
jurídica. Teniendo en cuenta esta problematización, este artículo tiene como objetivo
presentar una propuesta de contenidos que pueden ser desarrollados en la asignatura
Sociología del Derecho.
“E aqueles que foram vistos dançando foram julgados
insanos por aqueles que não podiam escutar a música”.
(Friederich Nietzsche)
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2. A problemática:

O Direito é antes de mais nada um fenômeno social, eis que é
produto da sociedade. Portanto, a compreensão completa do fenômeno jurídico implica,
antes de mais nada, não apenas o estudo do Direito como ciência, mas também, a
compreensão das suas fontes primárias de produção, ou seja, as relações sociais, bem
como os seus efeitos no contexto social. Pensar o Direito apenas e tão somente por ele
mesmo e crer que se tem toda a sua compreensão, seria uma conclusão falsa pois,
analogicamente, seria o mesmo que imaginar que o Direito tem os mesmos poderes
mágicos que a figura emblemática do Barão de Münschhausen, o qual, numa de suas
aventuras, sai junto com seu cavalo de um pântano, erguendo-se pelos próprios cabelos.
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Partindo de tais premissas, os professores da disciplina Sociologia
do Direito têm um grande desafio ao conceberem o seu Plano de Ensino (da Disciplina)
3

, posto que devem estabelecer uma estratégia para fazer a seleção apenas e tão somente

dos conteúdos 4 e dos autores da Sociologia que efetivamente sejam pertinentes para
2

LÖWY, Michel. As aventuras de Karl Max contra o Barão de Münchhausen: marxismo e positivismo na
Sociologia do Conhecimento, 6. ed., São Paulo, Cortez, 1998, 220 p.
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Antônio Carlos Gil, no livro Didática do Ensino Superior, São Paulo, Atlas, 2009, nas páginas 100/105,
conceitua os planos de disciplina: “As decisões tomadas no processo de planejamentos, que
habitualmente são designados como planos. [...] O plano de disciplina constitui uma previsão das
atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano ou do semestre letivo. Constitui um marco de
referência para as ações voltadas para o alcance dos objetivos da disciplina. Representa também um
instrumento para identificar a relação da disciplina com disciplinas afins e com o curso tomado de forma
global. À medida, portanto, que o professor concretiza suas decisões num plano, tem sempre à mão um
roteiro dos caminhos a serem seguidos e das providências a serem tomadas no seu devido tempo”. O
autor assevera que apesar de não existir um modelo rígido a ser seguido na elaboração do plano de
disciplina, propõe os seguintes componentes formais: identificação do plano, objetivos, conteúdo, ementa,
bibliografia, estratégias de ensino, recursos, avaliação e cronograma. No que pertine aos requisitos
materiais, devem ser observados no plano de disciplina os seguintes aspectos, segundo GIL, Antônio
Carlos. Metodologia do Ensino Superior, 4. ed, São Paulo, Atlas, 2009, p. 36: “relacionar-se intimamente
com o plano curricular de modo a garantir coerência com o curso como um todo; adaptar-se às
necessidades, capacidades e interesses do aluno; ser elaborado a partir de objetivos realistas, levando em
consideração os meios disponíveis para alcançá-los; envolver conteúdos que efetivamente constituam
meios para o alcance dos objetivos; prever tempo suficiente para garantir a assimilação dos conteúdos
pelos alunos; ser suficientemente flexível para possibilitar o seu ajustamento a situações que não foram
previstas; possibilitar a avaliação objetiva de sua eficácia”.
4

Acerca dos conteúdos Antônio Carlos Gil, Didática do Ensino Superior, p. 102, leciona que eles
correspondem “aos temas e assuntos que serão estudados na disciplina com vista ao alcance dos objetivos
pretendidos. Esses temas podem ser organizados em unidades de ensino. A quantidade de unidades

2

desencadearem uma interlocução com o Direito. Ao fazê-lo, os professores propiciam
condições para que a disciplina Sociologia do Direito efetivamente produza uma visão
do fenômeno jurídico que contribua para a formação dos estudantes de Direito.

Isso significa, primeiramente, que o professor da disciplina
Sociologia do Direito deve evitar a transmissão dos conteúdos por mero diletantismo 5 ,
apresentando as teorias sociológicas de forma “pasteurizada”, recitando conceitos e
repetindo-os como um mantra, sem qualquer conexão com a realidade vivenciada.

O professor da disciplina deve estar comprometido com a
construção do processo ensino-aprendizagem, pautada com a articulação, sempre que
possível, entre os conhecimentos sociológicos e a perspectiva jurídica pois, afinal de
contas, se tratam de estudantes de Direito e não de Ciências Sociais e, obviamente, tal
peculiaridade deve ser considerada para que as aulas ministradas despertem o interesse
dos alunos.

Tendo tais pressupostos como norte, considerando as limitações
da extensão do artigo, apresentaremos a seguir uma proposta de conteúdos a serem
desenvolvidos na disciplina Sociologia do Direito.

depende da especificidade da disciplina, mas recomenda-se não mais do que cinco unidades por semestre
(ou dez por ano), com duração de três a quatro semanas cada uma”.
5

Antônio Carlos Gil. Didática do Ensino Superior, p. 109, destaca, neste particular, a importância da
formulação dos objetivos na condução do processo ensino-aprendizagem: “A elaboração de um plano de
ensino, qualquer que seja o seu nível, inicia-se com a formulação de objetivos. Por essa razão, qualquer
planejamento consequente requer primeiramente a definição clara e precisa do que se espera que o aluno
seja capaz de fazer após a conclusão de um curso, disciplina, unidade ou aula. Nem sempre, porém, é o
que ocorre na prática dos professores universitários. Há professores que selecionam tópicos e ao longo
das aulas vão `passando a matéria´. Dessa forma, ao final do curso admitem ter alcançado os seus
objetivos. O que seria satisfatório se o objetivo fosse `terminar o curso´. Mas nenhum professor
certamente admite ser esse o seu objetivo. Quem leu o livro Alice no país das maravilhas certamente se
lembra da passagem em que ela se encontra diante de muitos caminhos para partir em busca do coelho
que fugiu com o relógio. Ao ver um grande gato no alto de uma árvore, pergunta-lhe: `Você pode me
ajudar?´ Ele diz: `Sim, pois não.´ `Para onde vai essa estrada?´, pergunta ela. Ele responde com outra
pergunta: `Para onde você quer ir?´ Ela diz: `Eu não sei, estou perdida.´ Ele, então, lhe diz assim: `Para
quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.´ Muitos professores encontram-se em situação
parecida com a de Alice. Como não definem claramente objetivos de ensino, não podem decidir acerca do
caminho que irão seguir. Ou, em outras palavras, não têm como escolher o melhor método de ensino.
Cabe lembrar que método significa `caminho para chegar a um fim´”.
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3. Desafios e dificuldades 6 atinentes à seleção dos conteúdos:

O leitor poderá estar se indagando qual(is) seria(m) a(s)
dificuldade(s) para seleccionar os conteúdos a serem ministrados na disciplina
Sociologia do Direito pois, consoante o senso comum, bastaria apenas irmos a uma
biblioteca e consultarmos os capítulos e a bibliografía dos Manuais e Cursos disponíveis
e, a partir deles, selecionarmos os temas constitutivos do Plano de Ensino. 7

Em que pese uma prolífica quantidade de Manuais e Cursos da
disciplina, eles têm em comum a superficialidade das abordagens; alguns não
transcendem além da leitura dos clássicos (Durkheim, Marx e Weber) e outros
reproduzem, com poucas variações, o “formato” dos livros da mesma natureza da
disciplina de Sociologia dos vários Cursos onde ela integra o currículo, ou seja,
apresentando os capítulos a partir de temas (exemplos: sociedade, controle social,
estratificação social, violência, etc.).

Não queremos afirmar a impossibilidade de fazê-lo a partir de
temas, porém, acreditamos que o estudo da Sociologia do Direito é muito mais profícuo
quando é realizado a partir da produção teórica dos sociólogos os quais, no bojo das
6

J. Gimeno Sacristán, em O que são conteúdos do ensino? In: SACRISTÁN, J. Gimeno e GÓMEZ, A. I.
Pérez. Compreender e transformar o ensino, 4. ed., Porto Alegre, Artmed, 2007, p. 149-150, alerta sobre o
embate existente na doutrina, no que pertine a definição dos conteúdos: “O problema de definir o que é
conteúdo do ensino e como chegar a decidilo é um dos aspectos mais conflituosos da história do
pensamento educativo e prática de ensino, condição que se reflete nos mais diversos enfoques,
perspectivas e opções. O próprio conceito de conteúdo do currículo já é por si mesmo interpretável, como
veremos; e é, sobretudo, porque responder à pergunta que conteúdo deve tratar o tempo do ensino implica
saber que função queremos que este cumpra, em relação aos indivíduos, à cultura herdada, à sociedade na
qual estamos e à qual aspiramos conseguir. Como frente a essas funções existe uma única perspectiva, em
torno da determinação dos conteúdos do ensino se pode observar uma das controvérsias mais
significativas da história escolarização e do pensamento curricular. [...] Por isso, a resposta à pergunta do
que se considera relevante para ser ensinado não é simples, nem pode ser elaborada unicamente desde
posições pedagógicas, psicológicas ou desde uma determinada filosofia, já que o ensino não opera no
vazio. É preciso abordar todas as determinações que recaem sobre a escola em geral e especialmente
sobre o currículo”.
O equívoco desta postura é destacado por Antônio Carlos Gil, Didática do Ensino Superior, p. 126: “A
definição de conteúdos constitui um dos itens mais importantes na elaboração dos planos de ensino. Até
algumas décadas atrás, constituía o ponto de partida para todo o planejamento de ensino. O professor,
com base nos programas elaborados pela faculdade, desenvolvia todas as suas atividades de
planejamento. Na realidade, esse planejamento consistia simplesmente em distribuir de acordo com o
tempo disponível, os conteúdos do programa de sua disciplina. Embora posturas como essa ainda sejam
manifestadas por muitos professores do Ensino Superior, a tendência atual é enfocar os conteúdos numa
perspectiva mais dinâmica. Os conteúdos deixam de ser vistos menos como orientadores do planejamento
e mais como elementos que contribuem para a concretização dos objetivos de aprendizagem”.
7
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suas teorizações, também refletiram o Direito, possibilitando-se, inclusive, o importante
e necessário acesso direto às fontes primárias.

Vamos procurar demonstrar a seguir a dificuldade de desenvolverse a disciplina Sociologia do Direito por meio de temáticas e, para tanto, vamos eleger a
temática “controle social”. Ela poderia ser estudada, com a interlocução entre Direito e
Sociologia, a partir dos seguintes marcos teóricos dentre outros: Dürkheim, Marx,
Weber, Merton, Parsons, Luhmann, e Bourdieu. Ora, nestas circunstâncias, ao tratar do
referido tema, sob o ponto de vista de cada um destes sete autores, o professor,
necessariamente, deverá fazer uma incursão pelos fundamentos teóricos de cada um
deles para contextualizá-los com o enfoque específico das suas interpretações sobre o
controle social. Como se pode perceber, tal missão seria por demais árdua e implicaria
também uma difícil assimilação pelos alunos. Além disso, acreditamos que não bastaria
apenas “informar” os alunos qual a interpretação de cada um dos autores sobre a
temática, sem fazer as conexões teóricas que contribuíram para chegar-se a tal
interpretação, porque isso tornaria a disciplina uma mera coletânea de informações
sobre o pensamento dos sociólogos sobre sua análise acerca de temas articulados com o
Direito.

Ademais, este conhecimento meramente informativo seria nocivo
para o caráter formativo da disciplina Sociologia do Direito, ou seja, para propiciar a
conexão entre o conhecimento teórico e a realidade social, jurídica, política, etc. Para tal
tarefa, o professor da disciplina Sociologia do Direito deve estar sempre sintonizado
com os acontecimentos atuais e procurar integrá-los na problematização à luz dos
conhecimentos teóricos estudados, contextualizando-os com situações concretas do
cotidiano, contribuindo com isso, não apenas para o aprendizado, mas também para que
os alunos percebam a importância e necessidade dos estudos realizados, que visa
capacitá-los para fazerem uma leitura do mundo além da apreciação por meio do senso
comum.
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4. A proposta dos conteúdos a serem desenvolvidos na disciplina:

Primeiramente, ao se eleger os conteúdos da disciplina Sociologia
do Direito, é muito significativo que o professor esteja conscientizado que “o
planejamento dos conteúdos deverá servir antes à aprendizagem do estudante que ao
interesse do professor”. 8 Por este motivo, a autonomia do professor deve ser ponderada
para que ele adote uma postura de responsabilidade no momento de definição dos
conteúdos, evitando fazê-lo somente a partir de autores que mais goste e/ou tratando de
conteúdos no plano de ensino a partir de uma temática que está estudando e/ou
pesquisando, além do tempo adequado para a conclusão de uma unidade. 9

Em segundo lugar, o professor deve ter consciência que a escolha
dos conteúdos não é neutra, eis que envolve um compromisso político, produto de uma
conjuntura histórica, que pode implicar a dominância de certos saberes e do próprio
status quo. 10
Tratando-se da disciplina a Sociologia do Direito, considerando a
sua natureza formativa

8

11

no currículo dos Cursos de Direito, nossa premissa para a

GIL, Antônio Carlos. Didática do Ensino Superior, p. 127.

Há muitos professores que, a pretexto da sua “liberdade de cátedra”, desenvolvem o conteúdo de uma
única unidade, por meses a fio, às vezes durante um semestre inteiro ou mesmo extrapolando-o para fazêlo durante todo o ano letivo, por mera arbitrariedade, conveniência ou porque trata-se se de uma temática
e/ou de autores de sua preferência que são objeto de suas pesquisas ou da sua dissertação ou tese.
9

Neste particular, são precípuas as lições de J. Gimeno Sacristán, op. cit., p. 155: “O currículo como
seleção de cultura serve a uma sociedade ou a uma visão de como esta deverá esta é determinado por um
processo social no qual agem condicionamentos econômicos, políticos, pressões de grupos de
especialistas e algumas ideias sobre o valor de tal seleção para o desenvolvimento individual e da
coletividade humana. Sem dúvida, os conteúdos não são, então, politicamente indiferentes. [...] Os
conteúdos, como toda a realidade educativa tal como conhecemos em suas instituições, nas práticas
pedagógicas, não foram criados decisivamente pelo pensamento educativo, mas são, isso sim, frutos de
uma história. [...] Se o conhecimento científico, ou o relativo à humanidades e ciências sociais, não é
independente daqueles que o elaboram nem das circunstâncias nas quais são desenvolvidos, a seleção dos
conteúdos do ensino dentro destes campos só poderá ser entendida dentro do sistema de influências e de
mecanismos de decisão que fazem com que se considerem importantes e valiosos uns e não outros”.
10
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Reportamos o leitor para nossa análise acerca da natureza formativa da disciplina Sociologia do Direito
e sua contribuição para a perspectiva crítica-reflexiva do ensino jurídico nos artigos: O ensino da
Sociologia do Direito nos cursos jurídicos: desafios didáticos e propostas metodológicas de ensino. In:
Analles del XIV Congreso Nacional y IV Latinoamericano de Sociología Jurídica, Buenos Aires, 2013, p.
1-20 e A função e a importância das disciplinas propedêuticas na estrutura curricular dos Cursos de
Direito no Brasil, In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR, 2006, nº. 42, p. 73-86.
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seleção dos conteúdos 12 é a de que eles contribuam para propiciar uma visão críticoreflexiva

13

, e o fazemos a partir da compreensão da teoria crítica concebida por

Boaventura de Sousa Santos, ou seja, “toda a teoria que não reduz a `realidade´ ao que
existe” 14, pois se concebe que outros caminhos e outros mundos sejam possíveis de
serem construídos além daquele que representa o atual status quo.

Entendemos que tal postura contribui para despertar nos alunos a
percepção que a disciplina deixa de ser um estudo “arqueológico” das Ciências Sociais
e sua interação com o Direito, para tornar-se um pensamento vivo, na medida que
reflete e faz refletir a realidade social contemporânea. Neste sentido, Bourdieu destaca o
12

A apresentarmos nossa proposta de conteúdos, não pretendemos, absolutamente, afirmar que ela é a
melhor proposta ou a única existe. Trata-se de apresentar nossa experimentação em sala de aula,
aproximadamente quarenta turmas de alunos, durante 18 anos, no Curso de Direito da Universidade
Federal do Paraná, ao ministrar a disciplina Direito e Sociedade. Tal advertência é relevante, conforme
destaca J. Gimeno Sacristán, op. cit., p. 167: “Os fenômenos educativos são construções sociais e não se
pode pensar que tenham uma resposta única e certa para cada aspiração, pois existem soluções múltiplas,
mas não-equivalentes. As decisões básicas que se tomam no currículo são, fundamentalmente, sociais e
morais com um significado político: que cultura dar e a quem distribui-la”.
SACRISTÁN, J. Gimeno Sacristán, op. cit., p. 157-158: “Embora seja certo que a escolaridade, o
currículo, os professores/as e os materiais didáticos tenderão a reproduzir a cultura hegemônica e
favorecer mais uns do que outros, também é certo que essa função pode ser aceita com passividade ou se
pode aproveitar espaços relativos de autonomia, que sempre existem, para exercer a contra-hegemonia,
como afirma Apple (1986). Esta posição deve se refletir nos conteúdos selecionados, mas sobretudo na
forma de abordá-los no ensino. Existe uma alternativa a essa posição que Eggleston (1980, p. 70) chama
de recebida, para a qual o conteúdo é algo dado, não-negociável, sem consenso, exatamente como sua
classificação tradicional nas clássicas disciplinas, como componentes de uma determinada ordem nãodiscutível. A alternativa é uma perspectiva reflexiva que entende que o conhecimento admitido no
currículo como legítimo deve ser o resultado de um consenso que foi objeto de revisões e de críticas,
resultado de uma deliberação democrática constante. [...] A importância e a necessidade da perspectiva
reflexiva ou crítica apóiam-se em vários argumentos: a) a importância de descobrir os pressupostos e os
valores implícitos nos conhecimentos herdados; b) a necessidade de um certo relativismo cultural que dê
guarida às subculturas de todos os grupos que com compõem a sociedade e aos conflitos entre eles e seus
interesses; c) a busca de uma idade aberta que deve ampliar seus horizontes e democratizar suas
estruturas; d) a história da evolução do conhecimento que avaliza a evidência da construção-reconstrução
do conhecimento e a alteração dos paradigmas com os quais se criam e se revisam Kuhn (1975). Se o
conhecimento muda com lentidão e às vezes radicalmente, os currículos não podem ser dogmas. Se o
conhecimento se constrói e se revisa, a educação ou o currículo que o apresentasse como indiscutível
seria um contra-senso”.
13
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SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na
transição paradigmática – A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência, v. 1, São
Paulo, Cortez, 2000, p. 23: “O problema mais intrigante que as ciências sociais hoje enfrentam pode ser
assim formulado: vivendo nós no início do milénio num mundo onde há tanto para criticar porque se
tornou tão difícil produzir uma teoria critica? Por teoria critica entendo toda a teoria que não reduz a
"realidade" ao que existe. A realidade qualquer que seja o modo como é concebida é considerada pela
teoria crítica como um campo de possibilidades e a tarefa da teoria consiste precisamente em definir e
avaliar a natureza e o âmbito das alternativas ao que está empiricamente dado. A análise critica do que
existe assenta no pressuposto de que a existência não esgota as possibilidades da existência e que portanto
há alternativas susceptíveis de superar o que é criticável no que existe. O desconforto o inconformismo ou
a indignação perante o que existe suscita impulso para teorizar a sua superação”.
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papel relevante do sociólogo ao denunciar e desvendar o que existe por trás destas
ideologias, não se admitindo mais a posição do sociólogo a meramente “descrever” o
mundo.

15

Os professores da disciplina Sociologia do Direito, conforme nos ensina

Bourdieu, devem refletir e atuar no sentido de “[...] não só inventar respostas, mas
inventar um modo de inventar as respostas, de inventar uma nova forma de organização
do trabalho de contestação e de organização da contestação, do trabalho militante”. 16

Esta opção não implica proselitismo, eis que concebemos que o
processo de ensino-aprendizagem deve ser construído em condições para que os alunos
adotem uma postura de livres pensadores

17

e que concebam as teorias sociológicas

15

BOURDIEU, Pierre. Os pesquisadores, a ciência econômica e o movimento social. In: Contrafogos:
táticas para enfrentar a invasão neoliberal, Rio de Janeiro, Zahar, 1998, p. 75; 77.
16
BOURDIEU, Pierre. op. cit., p. 78.
17
Desde o primeiro dia de aula e ao longo de toda a disciplina Sociologia do Direito, estimulamos a
postura dos alunos como livres pensadores, por meio de uma metáfora no qual eles deveriam personificar
o papel de “pensadores a caminho” ao se defrontarem com a trilha do conhecimento. Assim como todo o
viajante o faz no início de cada viagem, ele seleciona uma mala de dimensões pequenas, assim como os
pertences necessários. Depois de selecionar o roteiro, pois há muitas cidades para se conhecer
considerando que o “pensador a caminho” é também um “viajante a caminho”, ele parte de casa e chega à
primeira cidade. Lá tem contato com as pessoas, conhece lugares históricos e outras atrações, utilizando,
para tanto, manuais de turismo, orientações de guias turísticos e sugestões de moradores e amigos. Há
coisas/acontecimentos que ele gosta muito e os quer registrar e tira fotos, faz filmagens e compra
lembranças (suvenires). Todavia, há também coisas/acontecimentos desagradáveis que ele prefere deixálos lá, pois nada de bom lhe acrescentaram. Por mais que uma cidade seja fantástica e o “viajante a
caminho” tenha muito afeto dedicado a ela (quem sabe desejaria nela morar), há muitas cidades para
serem conhecidas e, portanto, não podemos ficar deslumbrados e devemos partir para conhecer outras
cidades. Nelas teremos vivências positivas e negativas e as guardaremos ou não. Aquela pequena mala
provavelmente já foi substituída por uma mala de tamanho médio para comportar suas novas aquisições e
lembranças dos lugares que viu. Viajar é uma experiência extraordinária em termos de propiciar novos
conhecimentos, porém, os viajantes sentem falta de casa, da família e dos amigos e/ou ficam cansados e
querem retornar. Quando o viajante chega em casa, dentre outras coisas, esvazia a sua mala e
oportunamente organiza as fotos que registrou, selecionando as melhores e as mostra para nossos amigos
e lhes conta os aspectos positivos e negativos das cidades visitadas e também pode criar um espaço
especial em sua casa para expor suas lembranças. E, como “viajante a caminho”, haverá muito mais
cidades a serem conhecidas, nas quais novas experiências positivas e negativas serão vividas. Chegará um
momento em que o “viajante a caminho”, considerando o acúmulo de experiências, estará habilitado para
escrever um manual de orientações para novos viajantes e ele mesmo poderá ser um guia turístico. O
aluno que é “pensador a caminho” realizará a mesma trajetória que o “viajante a caminho”. Há muitas
teorias sociológicas para serem conhecidas e ele transitará por elas, conhecendo-as e selecionando aquelas
que entende mais valiosas para a sua formação, armazenando-as, e deixando de lado aqueles aspectos que
entende impróprios. Por mais que uma teoria sociológica o encante, o “pensador a caminho” não pode
desistir de viajar no transcurso do caminho do conhecimento, exilando-se ao pensar que nada de novo
aprenderá com as demais teorias sociológicas, pois cada uma delas terá aspectos positivos para contribuir
para a formação do conhecimento, assim como ocorreu com as outras teorias sociológicas que visitou
anteriormente. Cada nova teoria sociológica que se conhecerá, propicia um novo acúmulo de perspectivas
que aumentará significativamente a capacidade do “pensador a caminho” de interpretar o mundo. Em
cada momento o fizer, ordenará e sistematizará novas aquisições teóricas. Neste processo, ao conhecer e
traduzir as várias correntes teóricas da Sociologia e da Sociologia do Direito, terá condições de produzir
artigos científicos e livros, bem como ensinar os caminhos a percorrer os novos “pensadores a caminho”
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como uma pluralidade de chaves interpretativas para compreensão do fenômeno
jurídico, cujo acesso lhes é propiciado pelos vários autores estudados, para que os
estudantes façam as suas próprias escolhas. 18

Tendo como ponto de partida as considerações anteriormente
apresentadas, passaremos a apresentar nossa proposta de conteúdos a serem
desenvolvidos na disciplina Sociologia do Direito. 19

A Unidade 1 trata da identificação do objeto da disciplina
Sociologia e Sociologia do Direito e da sua necessidade e importância para a
compreensão do fenômeno jurídico. Trata-se de situar os alunos acerca do enfoque que
será dado para a disciplina, ou seja, como os sociólogos, na sua produção teórica,
interpretaram o Direito.

O Vitalismo Jurídico é o conteúdo da segunda Unidade, a qual será
estudada a partir das teorizações de Eugen Ehrlich. Nossa opção se justifica na medida
que o referido autor demonstra a natureza social da produção do Direito e da sua
observância, fazendo um contraste com o Direito Positivo cuja fonte de produção
jurídica é o Estado e a sua observância a partir da coerção. Há uma compreensão mais
ampla do Direito além do caráter legislativo e coercitivo, por meio da preocupação do
Direito que é produto da sociedade em atender o sentimento de justiça nela contido,
bem como o caráter complementar entre as duas fontes de produção jurídica.

O estudo da terceira Unidade trata do Fato Social, tendo como
pressupostos as teorizações de Émile Dürkheim, representante do funcionalismo
sociológico, o qual é considerado o pai da Sociologia ao buscar uma explicação
científica da sociedade. A articulação entre a Sociologia e o Direito em Dürkheim fica
nas suas jornadas. Tal postura estimula o aluno a perceber que o conhecimento é algo que se constrói,
progressivamente, cujo estímulo se faz constantemente, ao se perceber o potencial investigativo que o
conhecimento sociológico propicia para compreender a realidade que o cerca. Acerca da importância e do
potencial da construção de metáforas, reportamos o leitor nos passos 4 e 5, do paradigma da “teoria
educacional pós-moderna´” ou “pós-narrative turn” de GHIRALDELLI JR., Paulo. Didática e teorias
educacionais. Rio de Janeiro, DP&A, 2000. 100 p.
18
MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao direito, 2. ed., Lisboa, Editorial Estampa, 1989, p. 15-30. No
mesmo sentido, a interpretação segundo o princípio da multicausalidade em WEBER, MAX. Economia e
Sociedade, v. 1, 3. ed., 1994, Brasília, UnB, p. 8-13.
19
Vide Figuras 1 e 2.
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bastante explícita quando se constata que o Direito é a manifestação exterior do fato
social, por meio do direito repressivo e direito restitutivo, os quais são responsáveis para
proteger as consciências coletiva e individual, representativas das solidariedades
mecânica e orgânica, explicando a socialização por meio de fatores de semelhança e
dessemelhança entre os indivíduos no contexto social.

A Unidade 4 dá continuidade à análise funcionalista da Sociologia
ao tratar da Teoria da Anomia, em especial com Robert Merton, a partir dos
comportamentos anômicos

(de não observância das normas sociais), cujos

comportamentos de desvio são sancionados pelo Direito e, ao fazê-lo, ele contribui para
a manutenção do status quo e do controle social.

A Instituição Social é estudada na Unidade 5, na esteira da
interlocução entre o funcionalismo e o estruturalismo sociológicos, segundo as
teorizações de Peter e Brigitte Berger, eis que as características da instituição social
preconizadas pelos autores nos permitem inferir a função do Direito como elemento da
estrutura social, eis que ele atua como mecanismo de controle social.

O estudo da Função Social é o objeto da Unidade 6, na qual
demonstraremos a importância e a necessidade do seu estudo, posto que o estudo do
Direito, em várias disciplinas, transita pela compreensão funcionalista, estruturalista e
sistêmica do fenômeno jurídico e seus institutos. Em face da natureza polissêmica da
palavra, optamos pela análise da função social a partir dos estudos de Florestan
Fernandes, o qual identifica três tipos principais de função social (manifesta, latente e
derivada) e os contextualizamos com as possíveis compreensões da função social do
Direito.

A Unidade 7 complementa a anterior, ao procurar elucidar a
Estrutura Social, a partir de vários autores desta corrente (Levi-Strauss, Roger Bastide,
dentre outros) com o objetivo de que os alunos compreendam a função do Direito como
elemento da estrutura da sociedade, eis que as normas jurídicas contribuem para a
estruturação social.
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Para

completar

as

análises

sociológicas

funcionalistas

e

estruturalistas e sua interlocução com o Direito, desenvolvemos na Unidade 8 o estudo
do Sistema Social, que leva em consideração ambas as análises, consoante os estudos de
Talcott Parsons, cuja interpretação sistêmica da socialização demonstra a importância
das normas, como um elemento da estrutura social, para cumprir função de integração
social e a consecução das funções dos demais elementos (valores, coletividades e
papéis). A segunda parte do estudo do Sistema Social será realizada na Unidade 11,
tendo como fundamentos teóricos o pensamento de Niklas Luhmann. Optamos pelo
estudo separado, porque a compreensão sistêmica deste autor, identificando como
características da sociedade que vivemos a complexidade e a contingência, permitem
um contraste com a leitura de Max Weber que será vista na Unidade 10, na qual o
processo de racionalização nos permite vislumbrar uma sociedade permeada de
previsibilidade e calculabilidade.

A Unidade 9 trata do Conflito Social, segundo a produção teórica
de Karl Marx e Friedrich Engels, e terá como escopo desvendar o papel do Direito no
contexto social, como um mecanismo de defesa e legitimação da estrutura social e
econômica, cuja Unidade será desenvolvida por meio de seminários a serem
apresentados por grupos de alunos. A análise conflitiva da sociedade será completada
nas Unidades 12 e 13, ao estudar-se a Hegemonia e a Ideologia, consoante os estudos de
Antonio Gramsci e Louis Althusser, os quais propiciarão uma compreensão do Direito
para além de ser uma manifestação da sociedade política, portanto, como instrumento de
repressão, demonstrando-se a sua conotação política na formação dos consensos dentro
da sociedade civil, difundindo visões de mundo das classes dirigentes sobre as classes
subalternas, na formação, difusão e inculcação dos consensos contribuindo, desta forma,
para se desvendar a possibilidade de compreender o caráter social e político na
formação do Direito (como ideologia e como aparelho ideológico), transcendendo o
entendimento do fenômeno jurídico para além da sua natureza coercitiva da sua
legitimidade.

O objeto da Unidade 10 é a Ação Social, tendo como lastro as
teorizações de Max Weber, o qual produziu um estudo específico da Sociologia do
Direito, visando compreender as possibilidades de produção jurídica, não se limitando à
11

produção legislativa do Estado e propiciará a reflexão sobre os aspectos positivos e
negativos da racionalização do Direito no substrato social.

Uma vez estudados os três pilares teóricos que sustentam a
Sociologia clássica (Dürkheim, Marx e Weber), analisaremos o Campo Social na
Unidade 14, segundo a produção teórica de Pierre Bourdieu, a qual é feita a partir de
uma interlocução teórica com os referidos autores, para identificar os vários campos
sociais, dentre eles o campo jurídico, identificando a função e o embate dos seus atores
na busca e tomada de posições na busca de conquista de capital jurídico, visando ter o
controle do monopólio de dizer o Direito.

Finalmente, mas não menos importante, será analisada a temática
da Globalização, cujo fenômeno é de importante e necessário para a compreensão no
contexto social em que vivemos. Em face da inexistência de um marco teórico que
consiga dar conta de explicar o fenômeno, a Unidade 15 será estudada através de
seminários apresentados por alunos, considerando as várias dimensões da globalização
(a crise e/ou declínio do Estado-nação, o neoliberalismo e a ordem global; participação
política, cidadania e globalização; globalização e seus efeitos na cultura; globalização e
crise no mundo do trabalho), dando especial ênfase aos efeitos causados pela
globalização no âmbito jurídico.

É importante destacar que a disciplina tem duração de 90 horasaula e é desenvolvida durante um ano letivo, podendo ser realizada em dois semestres
de 45 horas-aula. Entendemos que este tempo corresponde à duração razoável para a
formação que a disciplina pretende trazer aos alunos pois, caso contrário, a formação
fica comprometida, eis que apenas alguns autores serão tratados ou a disciplina torna-se
um repositório de informações sobre as teorias sociológicas e sua interface com o
Direito, sem haver espaço para que os alunos reflitam e assimilem os conhecimentos de
tal forma que seja possível utilizá-los para a leitura da sociedade e do Direito, portanto,
sem a devida e necessária contextualização entre a realidade social e jurídica com a
teoria.
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Enfatizamos a ideia de que o Direito nasce a partir das relações
sociais e estudá-lo dentro deste contexto amplia significativamente o conhecimento do
Direito, deixando de vê-lo como algo autônomo à sociedade, mas que na verdade é
produto dela e que se encontra em constante conexão com outros campos do saber.

5. Conclusão:

Conforme nosso propósito, apresentamos algumas de nossas
experiências na seleção dos conteúdos desenvolvidos na disciplina Sociologia do
Direito e esperamos que tenhamos possibilitado uma contribuição para suprir uma
lacuna no campo da Didática do Ensino Superior no âmbito dos cursos de Direito, bem
como para possibilitar a troca de experiências entre os professores da disciplina e para
trazer subsídios para o aperfeiçoamento didático e da capacitação dos professores.

As reflexões aqui representadas também visam estimular os atuais
professores e os futuros professores dos cursos de direito a perceberem a importância e
a necessidade dos conhecimentos proporcionados pela Didática e da Metodologia do
Ensino superior para sua atuação.

Pretendemos com nossas análises e nossa leitura crítica,
incentivar os docentes a repensarem as suas práticas didáticas e, sobretudo, perceberem
a possibilidade de novos caminhos para construção do processo ensino-aprendizagem
nos cursos jurídicos, além daqueles que tradicionalmente vem sendo repetidos de
geração em geração, ou seja, sempre mais do mesmo.

Para tanto, o artigo visa encorajar os professores, em face dos
desafios da docência na contemporaneidade, a darem asas à sua criatividade e à
autenticidade, para criarem novas práticas e posturas na sala de aula, rompendo os
simulacros e as ortodoxias didáticas que secularmente de repetem nos cursos de direito,
em prol de uma formação plena de estudantes, ou seja, preparando-os para participar e
enfrentar do mundo além da escola.
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