
 

 

 

TÍTULO: A ESCOLA DO CULTURALISMO JURÍDICO EM TOBIAS BARRETO E MIGUEL REALETÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE BAURUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JOCELINO JUNIOR DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUIZ HENRIQUE MARTIM HERRERAORIENTADOR(ES): 



RESUMO: O presente Projeto de Iniciação Científica busca analisar o fenômeno 

jurídico sob o enfoque cultural, na medida em que o Direito deve ser compreendido 

como um produto da evolução histórico-cultural da sociedade. Para tanto o 

movimento do culturalismo jurídico brasileiro nos traz aporte teórico suficiente e 

consistente, sobretudo a partir dos precursores desta corrente ideológica no Brasil, a 

saber, o sergipano Tobias Barreto – da Escola de Recife – e, posteriormente, com o 

paulista Miguel Reale, da Escola de São Paulo. O projeto se concretizará por meio 

de uma revisão bibliográfica, abordando de forma crítica e comparativa as obras 

deixadas por ambos os autores anteriormente mencionados, buscando assimilar as 

divergências e as convergências entre eles, levando sempre em consideração a 

realidade política, histórica e social que cada um dos autores vivenciou, bem como 

suas contribuições para o desenvolvimento de uma identidade jurídica brasileira.  

 

INTRODUÇÃO:  

 

O presente trabalho visa analisar a ciência jurídica como sendo um produto 

histórico-cultural das relações humanas, buscando visualizar que o ordenamento 

jurídico não é anterior a existência humana, como defenderam alguns juristas. Assim 

afirma Miguel Reale (1999, p. 220): 

[...] “a concepção do direito como experiência histórico-cultural abre 
perspectivas renovadoras para a Ciência Jurídica, inclusive porque nos dá 
consciência de que o direito não é um presente, uma dádiva, algo de 
gracioso que o homem tenha recebido em determinado momento da 
História, mas, ao contrário, o fruto maduro de sua experiência multimilenar.” 

Tobias Barreto entende que “o direito é uma obra do homem, ao mesmo 

tempo uma causa e um efeito do desenvolvimento humano. A história do direito é 

uma das formas da história da civilização”. (BARRETO, 1926, p. 129). 

A partir das obras de Tobias Barreto e Miguel Reale, a pesquisa abordará o 

desenvolvimento da identidade jurídica brasileira, considerando as primeiras 

influências do pensamento alemão, bem como as mudanças que essa linha de 

pensamento trouxe para o nosso Direito. O sergipano Tobias Barreto descreve 

fielmente o cenário político, social e intelectual de sua época, ao passo que Miguel a 

Reale, ao beber desta fonte, impulsiona fortemente a escola do culturalismo jurídico 

no Brasil, a evidenciar, inclusive, influência dessa corrente na elaboração do nosso 

Código Civil de 2002. 



OBJETIVOS:  

 

O objetivo geral deste projeto é investigar o fenômeno jurídico a partir do 

movimento ideológico do Culturalismo Jurídico, valendo-se para tanto, das obras dos 

autores anteriormente discriminados. Mais especificamente, pretende-se descrever 

este movimento, cotejando-se as divergências e convergências entre o jurista da 

Escola do Recife e o jurista do Largo do São Francisco. Atingido estes objetos, por 

consequência se terá como produto um artigo que possa resgatar a importância da 

temática para a formação do saber jurídico, bem como um artigo que venha a 

revalorizar a filosofia jurídica brasileira. 

 

METODOLOGIA:  

 

A pesquisa será desenvolvida a partir de revisão de literatura, sendo esta 

baseada em obras literárias específicas, na medida em que foram estabelecidos 

dois autores como referencial teórico. Para tanto, o procedimento técnico utilizado 

será o da pesquisa à bibliografia. O levantamento bibliográfico será feito em 

bibliotecas físicas e virtuais, e na Internet. Será utilizado basicamente: livros, artigos 

de revistas científicas, artigos de Internet e periódicos.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

Em seu legado, Tobias Barreto interpretou a cultura como elemento estrutural 

para desqualificar o determinismo social imposto pelo positivismo vigente em seu 

período.  Mas o que seria a cultura para ele? Para este jurista, a cultura é um 

sistema integrado de forças que busca humanizar a luta pela vida, diferenciando, 

portanto, o homem dos demais animais. O ser humano organizou-se em sociedade 

para garantir sua sobrevivência, de forma similar o ser animal se agrupa, contudo, 

este último é impregnado de forças mecânicas e de instintos sexuais, enquanto que 

na sociedade a evolução é dada de forma evolutiva e consciente. 

É impossível falar em Miguel Reale sem mencionar o seu maior legado para 

a Ciência Jurídica, ou seja, a Teoria Tridimensional do Direito que aborda de forma 



sistêmica o apego à norma, ao fato social, e a teoria dos valores, diretamente 

relacionada à cultura com as suas invariantes axiológicas. 

Adentrando a filosofia, fundamentou-se no pensamento kantiniano ao 

retomar as discussões acerca da possibilidade de se conhecer, as formas, e os 

elementos que nos levam ao conhecimento; bem como os objetos que são passivos 

de valoração cultural para que possamos conhecê-los.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

 

Em meio aos milhões de profissionais do direito que se formam anualmente, é 

preciso resgatar a essência de que o Direito é ciência social (humana) aplicada, 

transdisciplinar, que exige do bacharel muito mais do que o conhecimento do direito 

normativo. O tema do Culturalismo Jurídico, a partir da exploração das obras em 

análise, possibilita este resgate. 

Enquanto Tobias Barreto argumenta para mostrar à sociedade de sua época 

que a Ciência Jurídica não é um fim, mas sim um meio derivado da organização 

humana, em outro momento histórico, Miguel Reale retoma a ideia do 

transcendentalismo, tratando como a cultura é perpetuada a partir da nossa 

capacidade de conhecer. 

Ademais, o artigo pretende resgatar e valorizar a filosofia jurídica brasileira, 

por dois grandes nomes jurídicos nacionais. Assim, acredita-se que se possa 

estimular o interesse para outras pesquisas sobre a temática abordada.  
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