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1. INTRODUÇÃO 

O ensino do direito está em crise. O advento da constituição cidadã, que estabeleceu 

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão pouco alterou a maneira dogmática 

acrítica da forma como se produzem os bacharéis dessa ciência social aplicada. Desta 

maneira, mostra-se imperativo o estudo do potencial da pesquisa no ensino superior dentro 

do campo jurídico, como forma de despertar os discentes para a construção de 

conhecimento científico, estimulando a produção de uma doutrina criticamente 

experimentada, bem como de reaproximar os estudantes com a realidade fática sobre a qual 

as instituições normativas são construídas.  
2. OBJETIVOS  
Geral: 

• Realizar um levantamento de dados acerca das temáticas desenvolvidas no trabalho 

de conclusão de curso – TCC – em relação às linhas de pesquisas desenvolvidas 

pelos Professores-pesquisadores do curso de Direito; 

Específico: 

• Traçar o perfil institucional do curso de Direito do CEULS/ULBRA. 

3. METODOLOGIA  
A metodologia adequada a este plano de trabalho é o levantamento e análise 

bibliográfica, com enfoque na literatura especializada nos pontos de contato entre a 

pedagogia e o direito. Visa-se desta maneira estabelecer o estado de arte acerca da 

qualidade do ensino e da pesquisa jurídica no país. Para tanto, este trabalho terá caráter 

exploratório e descritivo, através do método indutivo, onde realizou-se um levantamento dos 

temas mais recorrentes em Trabalho de Conclusão de Curso do bacharelado em Direito do 

CEULS/ULBRA. Desta maneira, buscou-se afunilar ainda mais as linhas de pesquisas 

recorrentes durante cada período letivo, e o quanto dessas linhas efetivamente se amoldam 

ao campo de atuação do Corpo Docente Orientador. 

4. DESENVOLVIMENTO  
 Primeiramente, foi realizada uma pesquisa rápida no sítio institucional para detectar 

as linhas de pesquisa de cada membro do Corpo Docente. Simultaneamente, tentou-se 

reunir uma lista com toda a produção monográfica do curso de Direito desde a sua 

fundação. Porém, tal levantamento mostrou-se inviável, uma vez que trata-se de um dos 

cursos mais antigos da instituição de ensino, e os dados só se encontravam devidamente 

sistematizados a partir de 2010. Dessa forma, a orientadora e o pesquisador resolveram 

analisar somente o recorte de tempo entre 2010 e 2015, dado que a rotatividade do Corpo 

Docente foi menor durante esse período, possibilitando traçar com melhor precisão o perfil 

institucional do curso. 



 Dessa forma, os dados foram obtidos a partir da consulta ao sistema de gestão da 

coordenação do curso em questão, bem como através de visitas ao acervo de trabalhos de 

conclusão de curso preservados pela biblioteca da instituição. Feitas essas visitas, foi 

elaborada uma tabela para cada ano pesquisado, contendo o título do trabalho de 

conclusão, e o nome do orientador. Importante destacar que já nesta fase preliminar houve 

o cuidado de agrupar os trabalhos de acordo com o tema e com orientador. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  
Coletados os dados, passou-se à sua análise. Em primeira instância, houve uma 

comparação geral entre o número total de trabalhos de conclusão de curso e as linhas de 

pesquisa adotada em cada um deles. Cada linha corresponde a um ramo do direito 

autônomo e específico, respeitada a classificação consagrada da literatura especializada. 

Os ramos que tiveram um único exemplar correspondente foram aglutinado na categoria 

“outros”. 

 
Dessa forma, em um universo de aproximadamente 200 trabalhos, pode-se notar 

que as linhas de pesquisa mais exploradas durante o período foram: o Direito de Família (44 

trabalhos); seguida por Direito Penal (32); Direito do Trabalho (27); e Direito Constitucional 

(17); Direito Civil (14 produções, procurou-se separar o direito de família do direito civil, dada 

a grande maioria dos TCCs serem relacionadas a esta temática específica), Direito 

Processual Penal (13), Direito da Criança e do Adolescente (12) e Direito Ambiental (11). Tal 

observação se alinha à composição do Corpo Docente, cujos membros mais antigos 

possuem a sua formação acadêmica e/ou prática profissional nessas mesmas áreas. 

Após este comparativo, buscou-se agrupar estes dados de modo a observar como se 

deu a demanda pelas temáticas mais recorrentes em cada ano. 
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 É possível observar que a linha “Direito de Família” é a mais requisitada nos anos de 

2010, 2013 e 2015, mantendo o mesmo patamar com direito do trabalho no ano de 2014. No 

período de 2011 e 2012, foi sobrepujada por Direito Constitucional (8 produções, em 2011) e 

Direito Penal (10 produções, em 2012), porém manteve a grande demanda nos demais 

períodos. As razões pelas quais esse fenômeno tem acontecido também são englobadas 

pelo escopo desta pesquisa, e será publicada na forma definitiva deste estudo. 

6. FONTES CONSULTADAS 

MONEBHURRUN, N.; VARELLA, M. O que é uma boa tese de doutorado em Direito? Uma 

análise a partir da própria percepção dos programas. Revista Brasileira de Políticas 
Públicas, v. 3, n. 2, 2013. 

VIECILI, M. C. A pesquisa jurídica como um instrumento fundamental na prática docente-

discente. Revista Jurídica da UniFil, v. III, n. 3, p. 122–127, [s.d.]. 

9
6

9
7

4

98
4

10

5
3 2

6 7

2
4 4 4

2

8

2 1 2 22 2
4 3 3

0
2 3 3

1 2 2
0

5
3 2 1 12

4
2 1 1 1

0

5

10

15

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade de trabalhos/ano

Família Penal

Trabalho Constitucional

Civil Processual Pena

Criança e Adolescente Ambiental


