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RESUMO: Os cursos jurídicos passam hoje por uma grave crise que envolve, dentre outras coisas, a precarização do
ensino e o enfraquecimento do tripé universitário. Especificamente em relação a pesquisa, algumas críticas podem ser
feitas. Há falta de investimento nesta área e, muitas vezes, despreparo dos docentes para a pesquisa, que acaba
reproduzindo a doutrina existente em muitos casos. Por isto, esta pesquisa analisa tais problemas e formas de
solucioná-los, tomando como uma das sugestões para tanto a utilização do método “análise de conteúdo” nos textos
jurídicos.
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RESUMÉ: Des cours juridiques aujourd&39;hui subissent une grave crise qui impliquant, entre autres, la précarisation
de l&39;enseignement et l&39;affaiblissement du trépied universitaire. Plus précisément en ce qui concerne la
recherche, certaines critiques peuvent être faites. Il y a un manque d&39;investissement dans cette zone et, solvente,
le manque de préparation des enseignants pour la recherche, qui finit par reproduire la doctrine existant dans de
nombreux cas. Par conséquent, cette recherche analyse les problèmes et les moyens de les résoudre, adoptant
comme l&39;une des suggestions pour les deux l&39;utilisation de la méthode “analyse du contenu” dans les textes
juridiques.
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INTRODUÇÃO

Uma das questões mais importantes na esfera jurídica, hoje, é a qualidade da pesquisa em Direito. No país, sabe-se
que historicamente o ensino jurídico se desenvolveu para atender pretensões políticas distanciadas da mudança
social e que, com isto, uma cultura mercadológica se consolidou ao redor dos cursos jurídicos, o que estimulou não
apenas a precarização do ensino, mas o desenvolvimento de um padrão de pesquisa bastante diferenciado das outras
áreas das ciências sociais.

A escolha de métodos científicos é, muitas vezes, deixada em último plano, quando deveria ser priorizada. Isto porque
a forma de operacionalização, o planejamento e a escolha dos métodos adequados fazem toda diferença na
construção de pesquisas com determinados padrões de qualidade. Além disto, a escolha de métodos adequados pode
auxiliar o pesquisador a superar os problemas históricos da esfera jurídica, tal como a pouca profundidade das
pesquisas ou o apego ao dogmatismo.
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Por isto, este artigo objetiva analisar a importância dos métodos científicos na construção das pesquisas jurídicas. E,
para isto, pretende-se demonstrar que existem vários métodos para a realização da pesquisa jurídica, mas que um,
em especial, possui uma grande versatilidade por ser de aplicação geral em uma série de temáticas nesta esfera: a
análise de conteúdo. Trata-se de uma técnica que busca encontrar o significado de mensagens para além da
aparência, desvendando os ideais por trás da construção de uma dada mensagem, os interesses dos locutores, os
valores sociais prevalecentes, o que é extremamente importante para as pesquisas jurídicas no geral.

Esta pesquisa foi realizada a partir da escolha do problema da carência de métodos científicos nas pesquisas
jurídicas, escolhendo-se, para a apreciação da temática, a abordagem da análise de conteúdo. Em um primeiro
momento, realizou-se a análise de conjuntura sobre a metodologia da pesquisa científica na esfera jurídica no Brasil, a
fim de compreender as deficiências em torno desta esfera científica. Posteriormente, ressaltou-se a importância dos
métodos científicos para o desenvolvimento das pesquisas jurídicas, demonstrando a relevância e contemporaneidade
da análise de conteúdo. E, por fim, foram colocadas, de maneira resumida, algumas outras técnicas que poderiam
ajudar na construção da pesquisa científica. Tudo isto foi realizado com o objetivo de, verdadeiramente, contribuir para
a melhoria da pesquisa jurídica no país e desenvolver uma nova racionalidade no Direito.

1 A PESQUISA CIENTÍFICA NA ESFERA JURÍDICA NO BRASIL

A qualidade da pesquisa em Direito no Brasil está atrelada a própria qualidade do ensino jurídico, que neste momento
passa por uma grande crise estrutural que desperta inúmeras discussões e debates sobre a formação dos juristas no
país. Enquanto a temática da pesquisa científica sempre foi alvo de diversos estudos nas demais ciências sociais,
pode-se afirmar que na seara jurídica foi deixada em segundo plano, o que tem contribuído para um grande número
de pesquisas superficiais e distanciadas da realidade prática (ADEODATO, 1999).

O fato é que o curso de Direito é, atualmente, um dos mais procurados do país (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014),
o que ocorre por uma série de fatores. Historicamente o ensino jurídico foi utilizado para formar a burocracia estatal,
que comportava os filhos dos aristocratas e senhores de terras. Por isto, após a abolição da escravatura, a oferta de
cursos jurídicos foi ampliada para profissionalizar os filhos da elite que deveriam tomar posse da burocracia, deixando
a qualidade do ensino e da pesquisa jurídica em segundo plano (RODRIGUES, 1993). Desta forma, consolidou-se a
ideia de que os cargos estatais deveriam ser preenchidos, predominantemente, por juristas (BRESSER-PEREIRA,
1998), o que fez com que se tornasse um dos cursos mais procurados do país.

Para além desta questão, pode-se citar o fenômeno da mercantilização dos cursos jurídicos privados (ADEODATO,
1999), o que tem contribuído para a carência na formação pedagógica dos professores e para a deficiência na
pesquisa jurídica (MORAIS; SANTOS 2007). Se, por um lado, o curso de Direito se desenvolve no Brasil para
preencher a burocracia estatal, por outro, durante todo o Século XX irá buscar igualmente satisfazer às exigências de
mercado. Conforme bem acentua Machado (2009, p. 59), é fato que o ensino jurídico, no Brasil, ainda hoje obedece à
uma lógica mercadológica do “lucro e da exploração econômica, levada a efeito pelos empresários da educação que
passaram a enxergar nesse ‘filão’ de mercado um negócio extremamente lucrativo”.

Os cursos jurídicos se proliferam de forma desenfreada, o que colabora diretamente para o empobrecimento da
pesquisa, bem como para a precarização e o “barateamento” da atividade docente como um todo (GONÇALVES;
SANTOS, 2013). Deve-se levar em conta que docentes mal remunerados muitas vezes não se sentem estimulados ao
desenvolvimento de práticas de pesquisa com um real padrão de qualidade, e isto colabora para uma cultura jurídica
que privilegia o domínio de questões superficiais e desassociadas das questões sociais que são suas raízes.

Além disto, as novas exigências da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) envolvem
um alto índice de produção científica quase sempre desassociada de uma avaliação qualitativa do conteúdo nas
pesquisas. Isto tem servido de estímulo para o desenvolvimento de uma cultura científica que privilegia a quantidade
de publicações e não a qualidade da pesquisa, o que tem um efeito avassalador: como o que conta para a CAPES é a
quantidade de “pontos acumulados” pelo pesquisador, as pesquisas se tornam mais superficiais, pois precisam ser
publicadas mais rápido para dar início a um novo ciclo de pesquisa e propiciar mais publicações. Perde-se o elemento
da reflexão, da construção vocacionada à mudança social, pois a lógica que impera é a do “quanto mais, melhor”.

E, neste sentido, a questão da flagrante omissão do Estado em fazer valer o texto constitucional, que prevê a
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indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para atingir sua função social, a universidade se assenta no
tripé universitário (art. 207 da Constituição Federal). Ela deve promover a pesquisa e a investigação científica, além da
difusão dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos. Deve, ainda, estimular a comunidade acadêmica a
conhecer os problemas sociais para, assim, cumprir com o objetivo precípuo do Estado brasileiro, que é a diminuição
das desigualdades nacionais e regionais (art. 3º da Constituição Federal), e deve promover a extensão universitária no
seio social, possibilitando à população o acesso às conquistas e benefícios advindos da ação universitária de
pesquisa e ensino (LDB, art. 43, incisos I a VII). No entanto, o Estado não tem se preocupado em desenvolver
políticas públicas para melhorar a qualidade da pesquisa, o que é sentido, principalmente, nas instituições privadas
(LAMPERT, 2008).

Uma importante questão precisa ser destacada, decorrência direta da precarização do ensino jurídico: Com o pouco
estímulo às atividades acadêmicas, há um afastamento natural dos juristas, habituados a resolução rápida de
questões no dia-a-dia, da análise e pesquisa aprofundada sobre uma determinada temática. A pesquisa científica não
é um processo rápido e simples, pois exige uma enorme quantidade de tempo e dedicação, o que afasta muitos
juristas do caminho da pesquisa (ADEODATO, 1999).

Especificamente no caso das pesquisas jurídicas, grandes desafios se impõem, desafios estes que exigem do jurista
uma percepção aguçada da realidade que o cerca, o que prescinde de uma determinada quantidade de tempo e
reflexão. Um desses desafios é a superação do dogmatismo, da crença em um Direito que autonomamente se define
e passa a regular o meio social. Baseado nesta premissa, as pesquisas jurídicas acabam desenvolvendo um
determinado perfil: muitas vezes, as pesquisas se resumem a uma mera revisão de literatura, que, quando muito, se
aprofundam em aspectos legais ou jurisprudenciais.

Nestes termos, uma pesquisa realizada por Pereira Neto e Mattos (2015, p. 3) confirmou que as pesquisas jurídicas se
resumem, na maioria das vezes, a três tipos:

(i) trabalhos de reconstrução doutrinária sobre conceitos descritivos de normas e sistemas
normativos (em geral com a apresentação do posicionamento de diversos autores sobre
cada conceito), (ii) descrição legislativa (apresentação do quadro normativo formado pelas
constituições federal e estaduais, leis e regulamentos) e (iii) descrição de julgados
(decisões judiciais ou administrativas que afirmam posicionamentos sobre a aplicação do
quadro normativo).

É preciso aproximar o Direito das outras Ciências Sociais, demonstrando sua necessidade e recuperando sua
dimensão hermenêutica, pois, conforme ensina Ovídio Baptista, não existe uma “ordem jurídica previamente inscrita
na natureza das coisas”, motivo pelo qual “a lei deve ser apreendida como uma proposição cujo sentido altera-se na
medida em que se alterem as variantes necessidades e contingências históricas” (SILVA, 2006. p. 1-2).

Neste sentido, tem-se mais um desafio ao desenvolvimento da pesquisa jurídica: a resistência à interdisciplinaridade.
É preciso compreender que qualquer fenômeno, para ser compreendido na íntegra, deve ser observado sob o prisma
multidimensional, pois somente desta maneira o pesquisador poderá compreender os diferentes elementos que
constituem o todo (MORIN, 2007). Sai-se momentaneamente da esfera jurídica para adentrar na complexidade do
objeto de estudo, que envolve um olhar econômico, político, histórico, cultural (GURDÍAN-FERNÁNDEZ, 2007) para
além do jurídico.

A construção do direito deve ocorrer em plena paridade com o ambiente social onde se insere e para o qual se
destina. Muito mais que explicitar a existência de um direito e defender seu papel transformador na sociedade, a
pesquisa jurídica deve contribuir, verdadeiramente, para o aprofundamento de questões essenciais ao
desenvolvimento social.

2 A IMPORTNCIA DA ESCOLHA DE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

A partir das considerações inicialmente traçadas, é preciso estabelecer algumas premissas. Sabe-se que as
pesquisas jurídicas enfrentam grandes desafios na contemporaneidade, de inúmeras ordens. Mas uma das questões
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que precisam ser enfrentadas é a pouca variedade dos métodos adotados no desenvolvimento das mesmas e na
análise de determinadas temáticas.

A pesquisa científica nas ciências sociais é, antes de tudo, um processo de desconstrução do conhecimento, de
reconfiguração de ideias quase sempre já debatidas, para assim propor um novo conhecimento ou acrescentar algo à
doutrina pré-existente, que melhore o ambiente social de alguma forma. Mas isto não pode ocorrer sem seguir um
determinado método, sem a escolha do caminho que conduzirá o pesquisador na árdua tarefa que envolve a
construção do conhecimento científico. Nas palavras de Severino (2007, p. 100), “a ciência se faz quando o
pesquisador aborda os fenômenos aplicando recursos técnicos seguindo um método e apoiando-se em fundamentos
epistemológicos”.

Toda pesquisa científica, quer ela seja jurídica ou não, precisa partir de um problema inicial, cuja investigação seja útil
ao ramo da ciência que se propõe à sua análise. O pesquisador, neste caminho, precisa seguir um roteiro pré-definido
com as etapas básicas da pesquisa, ainda que a formulação de hipóteses se dê no desenrolar do trabalho.

Existem vários tipos de pesquisa: elas podem ser quantitativas, qualitativas, etnográficas, podem ser um estudo de
caso, pesquisa-ação, etc. O importante é, além de bem delimitado o tipo da pesquisa, seja escolhido também um
método adequado para trabalhar com as informações coletadas, para tornar possível a operacionalização da pesquisa
e orientar o pesquisador na árdua missão que envolve a construção do conhecimento científico (POPPER, 2004).

E as pesquisas jurídicas possuem a tendência natural de buscarem a interpretação e compreensão de um dado ponto
de vista ou conhecimento. Mas a realidade tem demonstrado, como ficou bem destacado, linhas atrás, que o resultado
de muitas das pesquisas jurídicas tem sido um conhecimento superficial ou dissociado da realidade social. Por isto, a
escolha de um método de pesquisa precisa ser levada em consideração pelo pesquisador da esfera jurídica: o método
deve ser capaz de demonstrar, para além da significação aparente ou do significado legal, a real intenção por traz de
um determinado conhecimento.

Para além do significado de uma norma, o jurista precisa compreender a quem ela procura ajudar, qual o sentido por
trás de sua produção, quem de fato recebe os benefícios por sua existência, ou por ela é prejudicado. Ele precisa
questionar o que está por trás da norma jurídica ou da jurisprudência prolatada pelos tribunais, precisa compreender
os jogos de poder que compõem a tomada de decisão, a conjuntura o qual está inserido. É preciso, antes de tudo,
perceber as questões elementares pelo qual toda pesquisa deve se pautar, compreender os fenômenos e dados mais
simples do meio social (SANTOS, 1998). O pesquisador da área jurídica necessita, mais que nunca, compreender os
desafios que lhe são impostos na construção do conhecimento científico, e, para além de questionar “o que isto
significa”, questionar “a quem esta lei ou decisão está servindo” ou “como ela vai transformar a sociedade”, pois é a
realidade social que dita o Direito e não o inverso.

3 A ANÁLISE DE CONTEÚDO

3.1 Algumas linhas gerais

Existe uma infinidade de métodos científicos aplicáveis às ciências sociais, mas um, especial, merece destaque por
sua perfeita adequação aos estudos jurídicos que se deleitam na interpretação das leis, da jurisprudência e dos fatos
sociais que estimulam às mudanças jurídicas. Trata-se da análise de conteúdo, método que, embora praticamente
desconhecido na seara jurídica, método serve perfeitamente a grande parte das pesquisas jurídicas, pois busca
ultrapassar a interpretação superficial, a aparência da realidade de uma mensagem ou de um dado conhecimento, o
que é extremamente útil ao intérprete jurídico.

Este método pode ser conceituado, de forma mais geral, como um conjunto de técnicas para a compreensão de
mensagens, que utiliza um procedimento específico de investigação, que segue uma série de procedimentos
pré-definidos (CAPPELLE et al, 2003). É uma forma de interpretar às leis, a jurisprudência ou mesmo a doutrina
jurídica seguindo um procedimento racional que permita qualquer pessoa compreender o real significado de um dado
conteúdo.

Diante das várias incertezas nas mensagens dos homens, esta técnica busca enriquecer a leitura dessas mensagens,

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_importancia_dos_metodos_cientificos_na_construcao_das_pesquisas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-11,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



que passam a ser analisadas levando-se em considerações elementos referentes ao interlocutor, seu estado e o
contexto o qual está inserido. Ela estará focada na descoberta das intenções reais muitas vezes escondidas nas
mensagens, dos elementos de significação que podem ajudar na percepção e compreensão de fatos que não
poderiam ser vistos em um primeiro momento, mas que estão lá, na mensagem, prontos para serem descobertos. Nas
palavras de Bardin (2012, p. 36-37), a “análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações”,
que instrumentalizam as várias formas de interpretação dos conteúdos subjacentes às mensagens. Por isso, ela vai
servir a uma série de objetivos, como, por exemplo, para a compreensão de entrevistas, a compreensão da axiologia
subjacente a um determinado conteúdo; para estabelecer às aspirações do interlocutor; para medir a implicação do
conteúdo político nos discursos”; entre outros.[i]

De acordo com Franco (2005), trata-se de um método utilizado para compreensão de significações em uma
mensagem (que pode ser uma comunicação oral ou escrita, pode ser gestual, figurativa, etc.), que busca desvendar
tanto o significado aparente quanto aquele aparentemente não percebido na fala de um interlocutor.

Como forma de compreensão, não se dissocia do seu interlocutor ou do seu intérprete, pois ambos são os
protagonistas no cenário da significação, ambos são coautores do conteúdo que sairá deste processo. Vai levar em
consideração as condições textuais que envolvem a natureza humana (tais como os componentes afetivos,
ideológicos, históricos, etc.). Por isso a compreensão da linguagem é um momento essencial desta técnica, uma vez
que a linguagem é uma forma de construção humana e expressão social (FRANCO, 2005).

Ela pode ser utilizada em pesquisas quantitativas e qualitativas, mas no caso da pesquisa qualitativa, o principal
objetivo da análise de conteúdo é ultrapassar a forma descritiva característica do método quantitativo para chegar a
um aprofundamento da interpretação, para “desvelar” uma realidade invisível prima facie, ultrapassar o senso comum
e a interferência do pesquisador na interpretação (CAPPELLE et al, 2003).

Trata-se de uma técnica que possui uma dimensão descritiva e outra interpretativa (de um lado narram-se as teorias
de análise, e, outro, lançam-se interrogações que pretendem ser respondidas pelo pesquisador). É extremamente útil
em pesquisas que pretendem acrescer conhecimento a um dado ponto de vista, para contribuir na evolução de uma
área da ciência. Sob este prisma, possui duas funções essenciais à pesquisa: a heurística (uma vez que torna o
processo exploratório dos significados muito mais rico) e a de “administração de prova” (na medida em que hipóteses
provisórias precisam ser formuladas e “testadas”) (BARDIN, 2012).

A partir da análise dos elementos da mensagem (fonte ou emissão, processo codificador, mensagem, receptor e
processo decodificador) é possível chegar a uma série de conhecimentos antes não percebidos, e este é o objetivo da
análise de conteúdo (FRANCO, 2005). Por isso, ela seguirá algumas etapas específicas: devem ser “definidos os
objetivos da pesquisa, delineado o referencial teórico e conhecido o tipo de material a ser analisado”, para daí se
chegar às categorias de análise (FRANCO, 2005, p. 37).

A melhor forma de utilizar esse método é a partir de seu direcionamento às causas e efeitos da mensagem. Isso é
possível partir de questionamentos como “quem”, “por quê” e “com que efeito”, garantindo enfoques na mensagem
falada do autor (o produtor) e na teoria que embasa a concepção de realidade dele e na identificação do impacto de
uma dada mensagem no receptor (FRANCO, 2005, p. 21-22).

É preciso destacar, ainda, a intenção da análise de conteúdo, a saber, a inferência. Trata-se da busca dos conteúdos
não visíveis na mensagem que precisam ser capturados por meio de uma série de práticas bem definidas e de
indicadores, que podem ou não ser quantitativos. E, neste sentido, a inferência leva em consideração questões como
“o que levou a determinado enunciado (...) quais as consequências que determinado enunciado vai provocar”, entre
outras. (BARDIN, 2012, p. 44-45).

Apesar da análise de conteúdo possuir uma relação com a linguística, é preciso destacar que as duas possuem áreas
de atuação distintas. Enquanto que o objeto da primeira é fala, “o aspecto individual” da linguagem, o da segunda é a
língua, “o aspecto coletivo e virtual da linguagem” (BARDIN, 2012, p. 49). É preciso destacar, por fim, que a análise de
conteúdo pode servir à análise documental (mas é preciso levar em consideração, por óbvio, as diferenças essenciais
entre ambas) e levar à evolução de um dado ponto de vista de um ou vários autores, ou mesmo facilitar a consulta e
referenciação de um dado conteúdo (BARDIN, 2012).
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3.2 Aplicação prática no direito: possibilidades

Conforme mencionado, embora não seja muito utilizada nas pesquisas jurídicas, a análise de conteúdo poderia ser
extremamente útil se utilizada na interpretação e compreensão de leis, jurisprudência, doutrina, etc. Neste sentido, é
preciso dar ênfase destacada às decisões prolatadas pelos tribunais. Atualmente, impera a interpretação
legal-doutrinária pautada em modelos hermenêuticos dos mais variados tipos, o que tem gerado uma série de
conteúdos divergentes e contraditórias nos tribunais.

A decisão judicial, para além do conteúdo jurídico, expressa uma série de ideologias subjacentes, temas referentes ao
Estado, sua organização, estruturação. Reflete, além disto, uma série de disputas envolvendo o papel do Poder
Judiciário e o combate entre os três poderes, as disputas invisíveis dentro do “campo de poder” (XIMENES, 2015, p.
10-11).[ii]

Neste sentido, importante trabalho foi desenvolvido por Ximenes, em que aponta um exemplo prático de como a
análise de conteúdo pode ser incorporada ao Direito, em especial à compreensão das decisões prolatadas pelos
tribunais. Trata-se do papel do Poder Judiciário no controle de políticas públicas e na efetivação dos direitos sociais.
Muito se discute sobre o assunto, questionando se a atuação do Poder Judiciário não extrapolaria a divisão de
poderes e se esta atuação não estaria em desconformidade com os ditames do Estado Democrático, uma vez que os
tribunais não foram eleitos para tomar decisões políticas, mas para aplicar à lei (XIMENES, 2015).

Diante desta problemática, surge uma questão salutar: qual é o papel do Estado Ele ainda ostenta a rubrica de
“Estado Social”, efetivador de direitos sociais básicos, que deve suprir as carências do modelo econômico social Ou
ele possui o perfil de um “Estado Liberal”, que intervêm minimamente para suprir as deficiências ocasionadas pelo
sistema econômico Isto porque a visão que os juízes possuem sobre o Estado e o seu papel para o desenvolvimento
social vai intervir diretamente no resultado da demanda judicial (XIMENES, 2011).

Neste sentido, a pergunta inicial da pesquisa é “em que medida a visão do juiz sobre o papel do Estado influencia sua
decisão na implementação de políticas públicas ” (XIMENES, 2015, p. 11). E esta interpretação buscaria relacionar a
forma como os juízes enxergam a própria sociedade, relacionando esta “visão de mundo” com o papel que deveria ser
exercido pelo Poder Executivo em face da função primordial do Estado. Nas palavras de Ximenes, “se as visões são
totalmente incompatíveis as demandas sociais terão realmente o Poder Judiciário como última ratio e solução, o que,
contudo, poderá acarretar uma morosidade maior no acesso à justiça e um descrédito das funções do Poder
Executivo” (2011, p. 11).

A autora ainda reflete no sentido de que a questão da efetivação de direitos sociais pelo Poder Judiciário poderia ser
analisada sob o viés do ativismo judicial,[iii] em que se buscaria, dentro das decisões dos tribunais, unidades de
registro que indicassem uma espécie de “perfil ativista” dos magistrados. As disputas dentro do campo de poder
poderiam ser analisadas por meio da análise de conteúdo, uma vez que esta técnica possibilitaria uma interpretação
mais profunda das decisões, desconstruindo o discurso jurídico e as influências sócio-políticas que lhe são
subjacentes (2011, p. 11).

A partir da pesquisa desenvolvida por Cordeiro (2015), é possível dar um outro exemplo: em análise do combate à
corrupção no Brasil, foi desenvolvida pesquisa sobre o direito fundamental, inerente a cada cidadão, a uma
Administração Pública proba e eficiente. Enquanto a corrupção é tema constante e atual do dia a dia dos brasileiros,
pouco se discute sobre as influências do contexto histórico na formação da cultura brasileira e na consolidação de um
tipo específico de Administração Pública, bem como quais tipos de controle podem ser realizados no ambiente social
para conter esta chaga, para além do jurídico.

A partir deste problema, surgem questões muito importantes: existe um direito fundamental, inerente a cada cidadão,
à uma Administração Pública proba e eficiente Se existe, quais aspectos históricos, culturais, econômicos e políticos
que lhe deram origem Quais os desafios a sua efetivação na contemporaneidade Estas questões partiram do
pressuposto de que o desenvolvimento histórico-social brasileiro deu origem a um quadro específico dentro da
Administração Pública, que permitiu que a corrupção e os fenômenos que lhe são conexos se proliferassem no seio
social. Isto teria impedido a completa superação do patrimonialismo no cenário brasileiro, minando a efetividade dos
instrumentos jurídicos de combate à corrupção. Neste sentido, veja-se o exemplo que segue, baseado na pesquisa da
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autora, que partiu de documentos históricos, do texto da Constituição Federal de 1988 e da doutrina pátria referente
ao combate à corrupção, que poderia ser operacionalizada por meio da análise de conteúdo:

Quadro – Exemplo de análise de conteúdo na pesquisa em Direito

TEMA UNIDADES DE
REGISTRO

UNIDADES DE
CONTEXTO HIPÓTESES

O direito
fundamental à
Administração
Pública proba e
eficiente

- Controle jurídico da
corrupção

- Constituição Federal
de 1988

- Moralidade

-
Probidade/improbidade

- Legalidade

- Ética pública

Combate à
corrupção na
Administração
Pública

Combate à corrupção como
premissa basilar do Estado
e direito fundamental do
cidadão

- Efetivação dos
direitos fundamentais

- Eficiência na
realização dos gastos
públicos

- Reforma
administrativa

- Qualidade na
prestação dos serviços

- Desburocratização

- Celeridade

- Transparência

- Concretização do
Estado Democrático de
Direito

Relação entre
corrupção e
ineficiência
administrativa

Relação do tipo
“diretamente proporcional”
entre corrupção e
ineficiência na realização
da função pública

- Patrimonialismo

- Colonização
portuguesa

- “Jeitinho brasileiro”

- Escândalos de
corrupção

Ética social

Contexto histórico-social
propiciador de um habitus
social específico do povo
brasileiro
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Fonte: Elaboração das autoras.

Como pode se ver, a análise de conteúdo poderia ser aplicada à Ciência Jurídica para auxiliar na compreensão das
ideologias que embasam a tomada da decisão judicial, quase sempre influenciadas por uma forma de ver o mundo e
pelas disputas por poder entre os demais poderes da República, ou mesmo na compreensão dos direitos
constitucionais, como foi demonstrado acima. Para além da análise das questões conjunturais, serviria também para
pesquisas de campo de viés sociológico, por exemplo, ou para uma série de outros tipos de pesquisa.

4 OUTROS MÉTODOS DE PESQUISA ALTERNATIVOS À ANÁLISE DE CONTEÚDO

Não se pode deixar de frisar, outrossim, que embora a análise de conteúdo sirva a uma série de possibilidades
diferentes, sendo, portanto mais abrangente e completa, ela não irá abranger o universo de possibilidades quanto à
interpretação e compreensão dos conteúdos das mensagens, pois toda técnica possui suas próprias limitações
(CAMPOS, 2004). E, neste sentido, existem uma série de outros métodos de pesquisa (muitas vezes até decorrentes
da análise de conteúdo) que se prestam à compreensão dos significados emanados de um dado texto.
Especificamente no caso das pesquisas qualitativas, elas podem ser interpretadas a partir de vários prismas diferentes
nas Ciências Sociais.

Neste sentido, Guerra defende em seu livro um modelo de interpretação sob o âmbito sociológico. A autora enfatiza às
metodologias compreensivas ou indutivas, que possuem como pano de fundo a teoria sociológica de Weber (ele
compreende os acontecimentos humanos como significações culturais, diferentemente das investigações que buscam
desvendar a forma de funcionamento da sociedade) (GUERRA, 2006).

São vários os paradigmas de referência e os pressupostos das metodologias compreensivas. Elas envolvem questões
como o papel dos atores no quadro epistemológico e na produção do conhecimento, a relação entre os aspectos
objetivos e subjetivos na análise da vida cotidiana, sendo, muitas vezes, escolhidas para as pesquisas sociológicas
(GUERRA, 2006).

Por sua vez, Moraes defende o método da “análise textual qualitativa” (2004, p. 191). Trata-se de um ciclo de
investigação do conteúdo de ideias, teorias, mensagens, que ocorre por meio de um processo de contínua análise e
reconstrução dos significados de um texto, que proporcionam uma determinada qualidade e originalidade das
produções (MORAES, 2004).

Outro método é a análise de discurso. Trata-se de uma técnica que busca analisar as condições por trás da produção
dos textos, a partir da análise de um contexto histórico-ideológico maior. Parte-se da reflexão sobre as condições de
significação dos textos e da forma de produção social do sentido (CAPPELLE et al, 2003).

Utiliza-se da gramática que serviu de base à formação do texto e dos processos linguísticos, buscando demonstrar o
caráter ideológico e as formas de dominação política dos discursos, dos sujeitos, das estruturas históricas. Outro
ponto a ser destacado é a importância dada à enunciação. Para os defensores do método, existem marcas deixadas
pelos sujeitos no discurso. Além disso, são levadas em consideração as relações provenientes entre enunciador e
enunciatário (relações de persuasão que podem influenciar o significado dos discursos). Sua operacionalização pode
ser resumida em três fases: análise das palavras do texto, das construções das frases, da rede semântica existente
entre o meio social e a gramática e consideração da produção social do texto (CAPPELLE et al, 2003).

No caso específico de pesquisas no formato de entrevista, para além dos métodos citados, há também a técnica da
entrevista reflexiva. Trata-se de um instrumento utilizado nos mais variados tipos de pesquisa para avaliar os
significados subjetivos e os assuntos que não podem ser abordados sob um ponto de vista mais restrito. Ela busca a
investigação de “fatos, opiniões sobre fatos, sentimentos, planos de ação, condutas atuais ou do passado, motivos
conscientes para opiniões e sentimentos” (SZYMANSKI, 2008, p. 10). Esses objetos de investigação, ou
resumidamente os fatos, são compreendidos a partir da ótica objetiva e subjetiva, estes últimos envolvendo os valores
e opiniões essenciais de cada pessoa (SZYMANSKI, 2008).

É preciso destacar que cada um destes métodos se mostra, primariamente, apto a produzir uma pesquisa que
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apresente um padrão de qualidade diferenciado. Cada tipo de análise vai servir melhor a um tipo de pesquisa, e não
há como afirmar que um ou outro tipo sirva melhor à generalidade dos casos. Pretendeu-se fazer uma breve menção
a estes métodos (que de forma alguma esgotam a variedade dos métodos de pesquisa) para demonstrar que as
pesquisas jurídicas podem seguir inúmeros caminhos na construção do conhecimento.

Apesar de se reconhecer que o método central deste estudo – a análise de conteúdo – é mais completo e, por isto,
poderia servir de parâmetro de aplicação geral aos mais variados tipos de pesquisa, principalmente à análise da
jurisprudência, reconhece-se também que existem uma infinidade de possibilidades nesta esfera, permitindo ao jurista
o aprofundamento de uma determinada temática por vários prismas diferentes. Por isto, a análise de tais métodos é
imprescindível às pesquisas científicas, pois se trata, na verdade, da escolha do melhor caminho a ser seguido na
interpretação e produção textual.

CONCLUSÃO

´

À guisa de conclusão, é importante observar que a abordagem da análise de conteúdo demonstra que esta técnica se
apresenta como uma das formas mais eficientes de se realizar a análise aprofundada de mensagens e dados. Não é a
única técnica neste sentido, e, frise-se, nenhuma seria de aplicação universal. O fato é que possui uma versatilidade
enorme que possibilita a sua aplicação a uma série de situações diferentes, sendo, portanto, um modo extremamente
rico de se proceder à pesquisa.

Especialmente no Direito, uma série de dificuldades de cunho histórico-social tem impedido o pleno desenvolvimento
da pesquisa. São dificuldades que podam a qualidade das reflexões jurídicas, tornando-as superficiais e distanciadas
da realidade prática.

Por isto, é preciso que se reconheça que a pesquisa jurídica hoje assume o viés descritivo, de reconstrução da
dogmática reinante, para que assim se tomem iniciativas para romper com este ciclo. E isto envolve a apropriação de
técnicas de pesquisa, de metodologias até então desconhecidas do mundo jurídico, pois a escolha de métodos de
pesquisa adequados faz toda a diferença quando se trata de buscar a qualidade no produto final de uma pesquisa
jurídica.

Mais que explicitar o que um tribunal “A” ou “B” entende sobre um assunto “C”, cabe ao jurista, sempre, se perguntar
se esses entendimentos “A” ou “B” se prestam à defesa de um determinado ideal subjacente ou a um tipo de
dominação simbólica. É preciso desvendar as raízes do posicionamento judicial, suas ideologias e motivações, pois a
aplicabilidade dos direitos fundamentais e a melhora das condições sociais está ligada diretamente a esta questão.

Outrossim, o método de análise de conteúdo é o instrumento perfeito para a compreensão destas questões
essenciais. Não que na seara jurídica esta técnica se resuma a isto – de forma alguma poderia, pois pode ser aplicada
a entrevistas, a análise da doutrina, de posicionamentos oficiais, etc. –, mas sempre que possível ela deve ser
utilizada para ajudar na transformação da realidade, auxiliando na completa compreensão das articulações e
dimensões que compõem o campo social.
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[1] Uma das características desse método é sua natureza empírica, na medida em que dependerá do tipo de fala a
que se destina e do seu objetivo, o que implica na existência, ao final, não de uma análise, mas de várias análises de
conteúdo (2012, p. 36-37).

[2] O “campo de poder” consiste justamente no espaço onde aqueles que possuem o controle do capital simbólico
lutam para obter o controle sobre o poder do Estado. É preciso que se compreenda que o Direito é o principal
instrumento do Estado para a concentração desse capital simbólico, motivo pelo qual a real compreensão das
decisões dos tribunais se impõe como forma de resistência à opressão da dominação exercida dentro do campo de
poder (BOURDIEU, 2008).

[3] “A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização
dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes”
(BARROSO, 2009, p. 9).
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