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RESUMO 
 
 
Este trabalho científico aborda os desafios da metodologia da pesquisa científica. Os 

desafios focam, basicamente, nos obstáculos ou impossibilidades para se chegar ao 

conhecimento verdadeiro e puro. Para isso, abordou os pensamentos de diversos 

filósofos. Tais obstáculos foram abordados visando uma postura afirmativa diante de 

todo o exposto, além de demonstrar os benefícios de não utilizar o método 

acriticamente, além das noções de como se dá uma revolução científica. Por fim, 

demonstrou como toda a discussão filosófica pode ser útil para o Direito. 
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ABSTRACT 
 
 

 
This scientific work approaches the challenges posed of the scientific research 

methodology. The challenges focus basically on obstacles or impossibilities to get to 

the truth and pure knowledge. For this, approached the thoughts of many philosophers. 

Such obstacles were approached aiming an affirmative stance on all the above, and 

demonstrate the benefits of not using the method uncritically, beyond concepts of how 

to give a scientific revolution. Finally, demonstrated how the whole philosophical 

discussion can be useful for the Law. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho apresenta diversas discussões importantes, iniciando sobre 

a metodologia da pesquisa científica, aponta questões filosóficas alcançando o estudo 

do direito. 

Discorre sobre a relevância de se atentar tanto para a forma como para o 

conteúdo de um trabalho científico. 

Aponta as limitações e o verdadeiro objetivo da metodologia da pesquisa, 

através da análise do pensamento de diversos e consagrados filósofos. 

Em seguida discorre sobre uma postura afirmativa que o cientista deve ter 

diante destas limitações e objetivos verdadeiros da metodologia. 

Visando abordar apenas as questões mais basilares, discorre sobre a 

forma que é feita a aplicação do método, mesclando pensamentos de diversos 

filósofos. 

Alerta sobre os benefícios de não adotar um método como um fim em si 

mesmo, abordando sobre a metodologia pluralista. 

Logo após, revela como se dá uma revolução científica, necessária quando 

a ciência não tem atendido às necessidades do ser humano no atual contexto. 

Por fim, de forma superficial, apenas para efeito exemplificativo, tratou-se 

da utilização do método abordado no Direito. 

 

2 FORMA E CONTEÚDO: UMA RELAÇÃO DIALÉTICA 
 
 

O que é mais importante: a forma ou conteúdo? Os dois. Eles se relacionam 

dialeticamente. Um conteúdo sem forma, além demonstrar uma postura relaxada, 

dificultará ou, a depender do projeto e do tempo disponível, inviabilizará a realização 

satisfatória de um texto compreensível, lógico e convincente. Já a forma sem conteúdo 

transforma seu trabalho em um simples pedaço de papel, sem qualquer utilidade. 

Daí a importância que o ensino da metodologia passe pelo aprofundamento 

filosófico, compreendendo as diferentes visões sobre a produção científica, visando a 

internalização do processo e dos desafios da investigação científica. 

Durante esta etapa é importante ter como premissa, desde já, a busca da 

utilidade dos textos filosóficos para sua pesquisa específica. Assim será mais fácil 
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internalizar o conhecimento, que, só assim, será externalizado em seu trabalho 

científico. 

Após esta etapa, é preciso focar em um desenvolvimento de uma 

atualização do seu Projeto de Pesquisa, aplicando as técnicas aprendidas na etapa 

anterior, mas sem se descuidar das regras para a apresentação dos resultados, 

disciplinadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Afinal de contas, é inevitável que seu Projeto deverá ser modificado após o 

aprofundamento filosófico, pois, sem sombra de dúvidas, o próprio pesquisador já não 

será o mesmo. 

 

3 OS DESAFIOS DA METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
 

Podemos resumir o desafio da metodologia como a busca pelo 

conhecimento verdadeiro. É um desafio eterno pois a busca não tem fim e a verdade 

é inacessível. A metodologia é um eterno caminhar, com eternos ajustes da bússola. 

Karl Popper explica que nossa ignorância é ilimitada: cada problema resolvido gera 

novos problemas não resolvidos, retirando, cada vez mais, o ser humano de sua zona 

de conforto, partindo para o descobrimento da eterna insegurança: 

 

“Se o progresso que tem sido feito for grande, então os novos 
problemas serão de um caráter não antes sonhado. Existirão 
problemas mais profundos; e além disso, existirão em maior número. 
E quanto maior for o progresso em conhecimento mais claramente 
discerniremos a vastidão de nossa ignorância”. (POPPER, Karl. 1978. 
p. 54) 

 

Nietzsche confirma nas seguintes palavras: 
 
 

“Por isso Lessing, o mais honrado dos homens teóricos, atreveu-se a 
declarar que lhe importava mais a busca da verdade do que a verdade 
mesma: com o que ficou descoberto o segredo fundamental da 
ciência, para espanto, sim, para desgosto dos cientistas” 
(NIETZSCHE, Friedrich .2002. p.93). 

 

Descartes anuncia a razão de ser da disciplina: “O método é necessário 

para a procura da verdade.”2
 

 

 

2 DESCARTES, René. 2002. p.23. 
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O desafio se configura na seguinte constatação: acreditava-se que o Ser 

poderia ter conhecimento do Objeto. Mas o erro é acreditar que este processo é puro 

e direto ou definitivo. Ora, tudo parte da seguinte premissa: somos seres finitos, 

limitados. 

Nossos sentidos, por exemplo, não são capazes de ter acesso pleno ao 

abjeto, observamos de forma inadequada. Exemplo: não temos acessos a todas as 

cores, frequências sonoras, odores. Tudo que conhecemos passa pelo filtro de nossos 

sentidos: o que chega é um fragmento da realidade mas que nos é apresentado como 

uma realidade. 

Platão já anunciava que vivemos num mundo que só enxergamos sua 

sombra, com a famosa Alegoria da Caverna, no livro A República3. 

A teoria de Descartes e de Bacon parte desta premissa, mas vão para 

caminhos opostos entre si. 

Descartes, através do método dedutivo, se distancia do objeto por entender 

que, se nossos sentidos são limitados, teremos sempre uma ideia equivocada dele4. 

O pesquisador seria capaz de chegar ao conhecimento puro do objeto através da 

Razão. Ele desconfia do objeto diante do sujeito. 

Já Bacon, através do método indutivo, desconfia do sujeito diante do objeto, 

analisando a natureza, que acreditava existir por si mesma5. 

O primeiro problema destes métodos é quando o objeto é humano (como o 

Direito). Acarretará a expulsão do ser humano da pesquisa em ambos os métodos 

(um por desconfiar do objeto, outro por desconfiar do humano). 

Mas, na verdade, não são métodos excludentes entre si como se 

imaginava, pelo contrário: deve-se desconfiar tanto do sujeito, quanto do objeto. E, 

vale acrescentar, não somos limitados apenas para perceber o mundo, mas também 

para perceber nós mesmos. 

O mundo do homem é um mundo humano, pois é aquilo que ele consegue 

apreender, não o mundo real, total. Só aparece para ele aquilo que apreende. Portanto 

é um mundo que só existe enquanto é na perspectiva humana. Spinoza, seguindo 

 
 
 
 

 

3 PLATÃO. 1997. p. 225-228. 
4 DESCARTES, René.2002. p. 78. 
5 BACON, Francis. 1997. p. 41 
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esta linha de raciocínio, dizia que “o triângulo, se tivesse a faculdade de falar, diria 

isso mesmo, que Deus é eminentemente triangular (...)”6. 

Há uma relação dialética entre sujeito e objeto. Não há neutralidade, nem 

separação. E quanto mais nossos horizontes se ampliam, mais o mundo muda e nós 

mesmos mudamos. A verdade é construída indefinidamente. Sartre é perspicaz 

quando resume a questão dizendo que “o homem é produto de seu produto”7. 

O conhecimento passa a ser líquido. Como todo líquido, terá a forma de 

seu recipiente. Não é exagero dizer que cada ente é um mundo. 

Segundo Sartre, para finalizar a problemática, o outro ser humano é para 

nós um objeto, mas um objeto que também não é definitivo e acabado. Além de 

compreendermos de forma fragmentada o outro ser humano, este mesmo fragmento 

é provisório. Enfim, não temos acesso direto ao Mundo, ao nosso Ser e aos outros 

seres. 

Corriqueiramente, a maioria das pessoas vivem idealizando um mundo 

perfeito, mas não para pensar: “quem vai habitar este mundo perfeito?”. Nós, seres 

imperfeitos, jamais sobreviveríamos neste meio, a “seleção natural” nos devoraria 

instantaneamente. Vivemos como aqueles personagens de desenhos animados que 

acreditam que, por ignorar a gravidade, não caem do penhasco. 

 

4 UMA POSTURA AFIRMATIVA DIANTE DO MÉTODO 
 
 

Apesar dos desafios, não merece uma postura passiva ou fatalista, pelo 

contrário, pois é através deles que poderemos afirmar a vida. 

Teorias sobre um mundo ideal é a verdadeira fuga da realidade. Ignorar o 

fenômeno, é ignorar a vida existente. Aceitando a tragédia humana (o mundo 

desvelado das ilusões) é ter oportunidade de viver a existência. De ser 

demasiadamente humano. Ser humano com todas as nossas forças. 

Nietzsche afirma que devemos “ver a ciência com a óptica da do artista, 

mas a arte, com a da vida...”8. Ele aborda, metaforicamente, sobre dois deuses da 

mitologia grega: Apolo (que representa a ponderação, a harmonia, a moderação, a 

ordem e a razão) e Dionísio (que representa o êxtase, a desordem, o excesso e a 

 
6 SPINOZA, Baruch. 1988. p. 403 
7 SARTRE, Jean-Paul. 1987. p. 154 
8 NIETZSCHE, Friedrich .2002. p.15 
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vertigem)9. Apolo inspirava a evolução, mas Dionísio inspirava a transformação. E via 

em Sócrates o novo Orfeu, o adversário de Dionísio10, invertendo o processo “forma 

e conteúdo”: 

 

“Enquanto, em todas as pessoas produtivas, o instinto é justamente a 
força afirmativa-criativa, e a consciência se conduz de maneira crítica 
e dissuasora, em Sócrates é o instinto que se converte em crítico, a 
consciência em criador” (NIETZSCHE, Friedrich .2002. p.86) 

 

Ou seja, criamos um mundo dentro de nossas mentes e negamos nossos 

instintos (negando o que temos de mais humano). 

Contra o determinismo e marxismo (que só concebia o homem como 

produto do meio), Sartre percebe que estamos condenados à nossa liberdade. Que, 

apesar da realidade influenciar o homem, a recíproca é verdadeira (seja pela 

(re)interpretação dos fatos ou pela própria conduta). Com base nesta premissa ele 

cria o método progressivo-regressivo (subjetividade e história): 

 

“Definiremos o método de aproximação existencialista como um 
método regressivo-progressivo e analítico-sintético; é ao mesmo 
tempo um vaivém enriquecedor entre o objeto (que contém toda a 
época como significações hierarquizadas) e a época (que contém o 
objeto na sua totalização); com efeito, quando o objeto é reencontrado 
em sua profundidade e em sua singularidade, em lugar de permanecer 
exterior à totalização (como era até aí, o que os marxistas tomavam 
como sua integração na história), ele entra imediatamente em 
contradição com ela: numa palavra, a simples justaposição inerte da 
época e do objeto ocasiona bruscamente um conflito vivo.” (SARTRE, 
Jean-Paul. 1987. p. 28). 

 
“(...) Portanto o homem define-se pelo seu projeto. Este ser material 
supera perpetuamente a condição que lhe é dada; revela e determina 
sua situação, transcendendo-a para objetivar-se, pelo trabalho, pela 
ação ou pelo gesto. O projeto não deve confundir-se com a vontade, 
que é uma entidade abstrata, ainda que ele possa revestir uma forma 
voluntária em certas circunstâncias.” (SARTRE, Jean-Paul. 1987. p. 
29). 

 
“O movimento da compreensão é simultaneamente progressivo (em 
direção ao resultado objetivo) e regressivo (remonto em direção à 
condição original).” (SARTRE, Jean-Paul. 1987. p. 30-31). 

 
 
 
 

 

9 NIETZSCHE, Friedrich .2002. p.27-32 
10 NIETZSCHE, Friedrich .2002. p.83 
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Este método é aparenta ser a fusão Apolo-Dionísio que Nietzsche 

mencionou, uma postura afirmativa do pensamento trágico: um eterno retorno 

dialético que se dá em forma de espiral: 

 

“(...) por este motivo, uma vida desenvolve-se em espirais; ela volta a 
passar sempre pelos mesmos pontos mas em níveis diferentes de 
integração e de complexidade.” (SARTRE, Jean-Paul. 1987. p. 158) 

 

Em outras palavras: se não é possível mudar o mundo, é possível mudar a 

visão sobre ele. E isto basta. 

 

5 A APLICAÇÃO DO MÉTODO CIENTÍFICO 
 
 

Karl Popper vislumbra a seguinte premissa: 
 
 

“Poder-se-ia dizer: não há nenhum conhecimento sem problemas; 
mas, também, não há nenhum problema sem conhecimento. Mas isto 
significa que o conhecimento começa da tensão entre conhecimento 
e ignorância” (POPPER, Karl. 1978. p. 14) 

 

Para identificação do problema, é preciso duvidar (suspender o juízo) de 

tudo aquilo que se impõe como evidente, óbvio. É preciso buscar um fundamento ao 

saber, ainda que provisório. 

A regra principal do “Discurso do Método” do filósofo René Descartes era 

de “nunca aceitar coisa alguma como verdadeira sem que a conhecesse 

evidentemente como tal” (DESCARTES, René. 2001. p. 23) 

No método fenomenológico de Husserl, ele indica um caminho mais 

aprofundado através da noção do epoché: 

 

“(...) colocar fora de circuito todos os atuais hábitos de pensar, 
reconhecer e pôr abaixo as barreiras espirituais com que eles 
restringem o horizonte de nosso pensar, e então apreender, em plena 
liberdade de pensamento, os autênticos problemas filosóficos, que 
deverão ser postos de maneira inteiramente nova e que somente se 
nos tornarão acessíveis num horizonte totalmente desobstruído” 
(HUSSERL, Edmund. 2006. p. 27) 

 

Mas além da suspensão do juízo em relação às coisas exteriores, ocorre o 

mesmo em relação ao próprio eu (ente). Confirmando que, de fato, deve-se desconfiar 
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do objeto e do sujeito. É, portanto, uma atividade anterior à crítica ou valoração 

(comparação ou significação). 

Este método fenomenológico, após Heidegger, é útil para buscar o sentido 

das coisas em si mesmas (SER), através de seu atributo temporal (ENTE) sem excluir 

o próprio ser que analisa (SER-AÍ: o ente diante do nada). O ente é um modo de 

representação da realidade. A transcendência do ente (e não do ser) desvela o sentido 

do ser. Este estado de suspensão, é quando o ente está diante do nada, e que gera 

uma angústia entre nós (eis a ambivalência do SER)11. 

No que diz respeito na relação com outros (onde já foi dito que cada ente é 

um mundo), Gadamer esclarece que quando há a compreensão o outro-que-se- 

coloca-a-ser-compreendido, ocorre a “fusão de horizontes”, integrando-os em um todo 

maior12. Ou seja, na interpretação que envolve o intérprete e o texto, não tem como 

se situar apenas no passado, mas leva em consideração o presente e a projeção no 

futuro. Daí porque se diz que Compreensão e Aplicação constituem a mesma 

atividade. 

A fenomenologia introduz o intérprete da concepção da verdade. O ato de 

buscar a verdade é criar a verdade. 

A fenomenologia nos ensina que o sujeito, inevitavelmente, participa da 

apreensão daquilo que ele busca, ou seja, é impossível ser totalmente neutro no 

processo13. Não à toa, Nietzsche complementa que “a existência do mundo só se 

justifica como fenômeno estético 14 ”. Boaventura diz que todo conhecimento é 

autoconhecimento, o objeto investigado é o próprio sujeito, os juízos de valor faz parte 

da explicação científica e trata do caráter autobiográfico da ciência: 

 

“No paradigma emergente, o caráter autobiográfico e auto- 
referenciável da ciência é plenamente assumido. A ciência moderna 
legou-nos um conhecimento funcional do mundo que alargou 
extraordinariamente as nossas perspectivas de sobrevivência.”. 

(SANTOS, Boaventura de Sousa, 1988)15. 
 
 
 
 
 
 

11 HEIDEGGER, Martin. 1979. p. 36-37, 42-43, 55, 71-73. 
12 GACKI, Sérgio. 2009. p. 20. 
13 HUSSERL, Edmund. 2006. p. 145. 
14 NIETZSCHE, Friedrich .2002. p.18 
15 Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 
40141988000200007> Acesso em 24.11.2014 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-
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Voltando a Nietzsche, com estas considerações, “o homem não é mais 

artista, tornou-se obra de arte16”. A ciência possui, portanto, um caráter de uma obra 

de arte autobiográfica. 

Seguindo este raciocínio, vale repetir sobre a contribuição de Sartre que 

criticava o marxismo que dizia que o homem era apenas produto do seu meio (método 

progressivo). Sartre anunciava que, apesar da influência do meio, o homem também 

o influência (método regressivo). É um conceito que caracteriza o existencialismo, 

derivado da fenomenologia, trazendo a premissa da relação dialética entre a 

subjetividade e história. Daí a passagem do “o conheça-te a ti mesmo” socrático para 

“torna-te quem tu és” nietzschiano. 

Voltando a Descartes, ele prossegue para mais 3 regras importantes na 

metodologia: 

 

“O segundo, o de repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse 
em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias a fim de 
melhor solucioná-las. O terceiro, o de conduzir por ordem meus 
pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de 
conhecer, para elevar-me, pouco a pouco, como galgando degraus, 
até o conhecimento dos mais compostos, e presumindo até mesmo 
uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos 
outros. E o último, o de efetuar em toda parte relações metódicas tão 
completas e revisões tão gerais nas quais eu tivesse a certeza de nada 
omitir.” (DESCARTES, René. 2001. p. 23). 

 

Podemos extrair das regras de Descartes um lema bastante útil: “duvidar 

para problematizar, dividindo para organizar”. 

Já Humberto Eco adverte que: 
 
 

“(...) uma tese é um trabalho que, por razões ocasionais, se dirige ao 
examinador, mas presume que possa ser lida e consultada, de fato, 
por muitos outros, mesmo estudiosos não versados diretamente 
naquela disciplina (...)” (ECO, Humberto. 2008. p. 115) 

 

Portanto, além da aplicação do método em si, é preciso expor as ideias 

com clareza, não criando obstáculos linguísticos desnecessários. 

 
 
 
 
 

 

16 NIETZSCHE, Friedrich .2002. p.31 
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6 A DITADUTA DO MÉTODO E AS VANTAGENS DA METODOLOGIA 

PLURALISTA 

 

Feyerabend nos alerta sobre a inflexibilidade das regras metodológicas e 

cria a noção da contraindução como alternativa para alcançar o conhecimento. Ele 

propõe uma postura crítica não apenas aos objetos, ao próprio ser, mas, também, ao 

próprio método. 

Ele orienta ao pesquisador não temer a discordância, teorias que 

incompatíveis suas hipóteses, pois é preciso focar no progresso da ciência, não a 

aprovação de sua teoria17. 

A metodologia deve ser entendida, portanto, por uma coleção de 

procedimentos e que o pesquisador deve escolhê-los de acordo com suas 

necessidades. Ou seja, a metodologia pluralista não diz apenas para escolher o 

método adequado, mas com a possibilidade de escolher um procedimento específico 

de cada método, se for necessário. 

 

7 A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA 
 
 

Quando a ciência vigente já não atende às necessidades do ser humano, 

é sinal que ela está em crise. Um grande pensador sobre este assunto é o Thomas 

Kuhn. E acredita que a evolução científica, por si só, não está correspondendo às 

expectativas. Estamos vendo um mundo com intensa evolução tecnológica, mas que 

não está atendendo às necessidades humanos, apenas às necessidade do mercado. 

É  preciso  que  a  evolução  seja  acompanhada  da  transformação,  que 

Thomas Kuhn denominou de “revolução científica”, que é quando surge um novo 

paradigma científico. A essência da revolução é justamente esta substituição de 

paradigma que se dá quando: 

 

“(...) aqueles episódios de desenvolvimento não cumulativo, nos quais 
um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um 
novo, incompatível com o anterior” (KUHN, Thomas S. 2006. p. 125) 

 
 
 
 
 

17 Cf. FEYERABEND, Paul K. Contra o método. Tradução de Cezar Augusto Mortari. São Paulo: 
UNESP, 2007. 
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Para esta revolução é preciso uma mudança estrutural que se dá na 

mudança dos conceitos, princípios e visão de mundo18. 

 
Para que haja esta revolução científica, cabe salientar o papel do 

pesquisador: ele que deve confrontar o atual paradigma. O pesquisador é o verdadeiro 

motor desta revolução. 

Boaventura especula que já há um paradigma emergente, que se dá na 

nova concepção das ciências sociais: 

 

“A concepção humanística das ciências sociais (...) coloca a pessoa, 
enquanto autor e sujeito do mundo, no centro do conhecimento, mas, 
ao contrário das humanidades tradicionais, coloca o que hoje 
designamos por natureza no centro da pessoa. Não há natureza 
humana porque toda a natureza é humana”. (SANTOS, Boaventura de 
Sousa, 1988)19. 

 

Uma das formas de superar tais desafios é a pesquisa transdisciplinar, 

como já alerta Boaventura: 

 

(...) É hoje reconhecido que a excessiva parcelização e 
disciplinarização do saber científico faz do cientista um ignorante 
especializado e que isso acarreta efeitos negativos. Esses efeitos 
são sobretudo visíveis no domínio das ciências aplicadas. (...); o 
direito, que reduziu a complexidade da vida jurídica à secura da 
dogmática, redescobre o mundo filosófico e sociológico em busca da 
prudência perdida;(...) (SANTOS, Boaventura de Sousa, 1988)20

 

 

Portanto, diante de um mundo cada vez mais complexo, perde-se a visão 

do todo, daí a importância de um estudo transdisciplinar visando a reformulação dos 

conceitos, princípios e visões de mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 KUHN, Thomas S. 2006. p.148. 
19 Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 
40141988000200007> Acesso em 24.11.2014 
20 Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 
40141988000200007> Acesso em 24.11.2014 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0103-
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8 APLICAÇÃO DA FILOSOFIA NO ESTUDO DO DIREITO 
 
 

De tudo que foi exposto, já é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, 

sobre a aplicabilidade das teorias filosóficas na metodologia da pesquisa em Direito. 

É possível também, neste momento, concluir que é ilusório a neutralidade 

do juiz, a perfeição da racionalidade legislativa ou a separação estática dos poderes, 

afinal, não se retira, evidentemente, o humano das condutas humanas. 

 

E o direito é, por essência, humano. Carlos Cossio, influenciado pelas 

teorias de Husserl, afirma que o direito é um objeto cultural, que se apreensão ou 

conhecimento se dá pela compreensão, ou seja, pelo envolvimento do sujeito 

observador no contexto do próprio fenômeno que observa. Tal afirmação é objeto do 

egologismo, que fundamenta o direito pela conduta humana em interferência 

intersubjetiva, não pela norma abstratamente considerada21. 

Diante das premissas acimas, os valores que vão interferir na interpretação 

da norma são líquidos, provisórios, como a própria realidade humana. A consequência 

disso é colocar a liberdade humana no mesmo patamar da sanção, no sentido que o 

que não é proibido é permitido, subvertendo a estrutura lógica de Kelsen, que 

desconsiderava do universo jurídico as condutas não previstas na norma. 

O direito não pode ser aquilo que justifica os nossos valores, mas aquilo 

que os materializa. A norma representa a conduta, e não a causa dela. A teoria 

egológica, portanto, não descarta o direito positivo, apenas faz um ajuste fundamental: 

colocar a conduta humana no centro do sistema. Paulo Bezerra resume a questão 

afirmando que “a realidade social é mutável. O direito parado é paralisante”22. 

Daí é possível aplicar na compreensão de diversas concepções e institutos 

jurídicos como o “mínimo existencial”, “princípios fundamentais”, “cláusulas pétreas”, 

“boa-fé”, “cláusulas gerais”, “conceitos jurídicos indeterminados”, pois todos eles são 

dependentes dos valores e do contexto do intérprete. Para o pesquisador, é preciso 

estar atento às suas influências axiológicas. Daí a importância do epoché de 

husserliano, citado anteriormente neste trabalho. 

Sendo assim, exercer influência na sociedade pode ser através de uma 

mudança de postura interpretativa, daí a importância do pesquisador/intérprete (que, 

 

21 Cf. COSSIO, Carlos, La valoración jurídica e la ciência del derecho. Buenus Aires: Arayú, 1954. 
22 BEZERRA, Paulo Cesar Santos. 2008. p. 133. 
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vale repetir, é também influenciado pela sociedade). Jacques Derrida considera o 

direito como essencialmente desconstruível: 

 

“(...) o direito é essencialmente desconstruível, ou porque ele é 
fundado, isto é, construído sobre camadas textuais interpretáveis e 
transformáveis (e esta é a histórica do direito), ou porque seu 
fundamento último, por definição, não é fundado. Que o direito seja 
desconstruível, não é uma infelicidade. Pode-se mesmo encontrar isso 
na chance política de todo o progresso histórico. Mas o paradoxo que 
eu gostaria de submeter à discussão é o seguinte: é essa estrutura 
desconstruível do direito ou, se preferirem, da justiça como direito que 
assegura também a possibilidade de desconstrução (...)” (DERRIDA, 
Jacques. 2007. p. 26-27). 

 

Aprofundando-se nos estudos de metodologia científica poderemos 

emancipar o operador de direito, mero reprodutor da lógica de dominação do sistema 

(das fábricas de petições e sentenças enlatadas) ao verdadeiro jurista transformador 

da sociedade. 

 
9 CONCLUSÃO 

 
Diante deste breve estudo, podemos concluir que devemos dar a mesma 

importância para o conteúdo e para a forma. É preciso observar as regras de apresentação 

de um trabalho científico, que aqui é regulamentado pela ABNT. E é preciso que o conteúdo 

não seja apenas um amontoado de palavras: deve-se buscar sempre uma forte motivação 

pessoal em relação ao tema, pois, considerando o caráter autobiográfico do conhecimento e 

das grandes dificuldades para realizar uma boa pesquisa, que o trabalho, apesar de árduo, 

seja, ao menos, uma experiência prazerosa e inesquecível. 

É preciso estar sempre atento a tudo que nos é apresentado, pois tudo vem 

carregado de significados, de valores e princípios que podem não mais corresponder ao 

contexto, nem representar os valores e princípios do pesquisador. Daí a necessidade de 

suspender o juízo, desconstruir, praticar a contraindução, e, após, sintetizar novos conceitos, 

princípios e visões de mundo. 

Para isso, é importante que uma postura afirmativa diante da metodologia e ter 

sempre uma perspectiva transdisciplinar, pois, para aprofundar na especificidade de um tema, 

é preciso ter visão das questões macros, gerais, para que não perca o verdadeiro horizonte 

da pesquisa. 

Deve-se aplicar uma metodologia pluralista, utilizando a metodologia como um 

instrumento, não como um fim em si mesmo. 



Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 14. Jul/dez 2016                        95 
 

 

Por fim, ficou demonstrado a total aplicabilidade de todas as teorias expostas na 

pesquisa jurídica, principalmente pelo caráter desconstruível do direito, e da noção da conduta 

humana como centro do universo jurídico. 
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