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RESUMO
A presente pesquisa tem como objeto a produção de monografias na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
almejando investigar o que a citada instituição de ensino tem produzido como pesquisa científica. O crescimento dos cursos de pós-graduação 
stricto sensu em direito no Brasil é notório, bem como é visível a evolução qualitativa das pesquisas desenvolvidas nessa área. Todavia, quando se 
compara o avanço do Direito com outras áreas das ciências sociais, estas estão muito além. É possível apontar prováveis razões para isso: 
isolamento dos cursos de Direito das demais áreas, escassez de recurso destinado a investimento de pesquisa, conciliação da vida profissional do 
operador de direito com a academia, entre outros. Com efeito, tendo o entendimento de que a graduação é a base para que uma pós-graduação 
stricto sensu jurídica seja realizada, esta pesquisa tem como objetivos: (1) contrastar a análise de monografias com as precauções metodológicas 
de um texto de referência de Luciano Oliveira, o qual oferece parâmetros de análise em pesquisa jurídica; (2) verificar o marco teórico, o método 
de pesquisa, o objeto e, ainda, o excesso ou não do uso do manualismo, ou seja, a reprodução de conceitos de conhecimento comum extraídos 
de manuais. Importante ressaltar que se refere a uma pesquisa ainda embrionária e, por essa razão, possui observações iniciais e não conclusivas, 
a saber: (1) na amostragem de 10 monografias, nenhuma apresentava claramente o marco teórico, (2) o método e objeto foram extraídos de 
maneira dedutiva pela leitura do texto e (3) a reprodução do que Luciano Oliveira chama de manualismo esteve presente em parte considerável 
do montante. Significa que a primeira impressão é de que os pontos salientados pelo citado professor de fato ocorrem no âmbito da pesquisa 
jurídica. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e empírica com abordagem qualitativa e quantitativa e adota como metodologia a análise de 
monografias apresentadas nos segundo semestre da Faculdade Nacional de Direito e o estudo do texto de Luciano Oliveira de referência no 
assunto. Nesse diapasão, a presente pesquisa pretende produzir uma visão do que a Faculdade Nacional de Direito produziu de pesquisa no 
segundo semestre do ano de 2013 e comparar com estudos sobre pesquisa jurídica já realizadas, de maneira a fomentar o debate na academia e 
contribuir para reflexões dentro da Faculdade.

Autor(es) Fabiana de Almeida Maia Santos

Palavra(s) Chave(s): pesquisa jurídica; monografia jurídica; metodologia

Titulo: Uma análise da produção de monografia em direito

Curso: Pós-Graduação Stricto Sensu - Direito

Centro Ciências Jurídicas

#####

Ciências Jurídicas

Pós-Graduação Stricto Sensu - Direito


