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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto está associado a uma mais ampla linha de pesquisa, denominada Os 

Desafios da Metodologia Jurídica na Pós-modernidade. Seu objeto é a análise do Direito 

como ciência, com enfoque na interdisciplinaridade, nos fenômenos sociais e, sobretudo, na 

influência da realidade fática e cultural.         

No decorrer do projeto de pesquisa houve um esforço em consultar as revistas O Direito e 

Gazeta Jurídica, datadas do final do século XIX e do início do século XX, compreendendo o 

período de transição entre o Império e a Primeira República. Tais revistas são relevantes 

fontes bibliográficas, as quais contêm debates e opiniões sobre o Direito brasileiro à época.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Utilizou-se o método baseado na consulta às revistas e na escolha, com posterior 

catalogação, de alguns dos textos nelas presentes, considerados relevantes para a prática do 

Direito no final do século XIX. Os textos selecionados e catalogados se caracterizam por 

apresentarem pontos de vista relevantes ao debate jurídico à época.  

O trabalho de consulta e catalogação foi concentrado na revista O Direito, uma vez que 

ela não está disponível de forma integral, até onde pesquisado, em nenhum portal de 

periódicos ou página na web. Também foi feita a digitalização dos índices alfabético e 

cronológico dos exemplares consultados.  

A leitura parcial e a catalogação dos textos foram complementadas com pesquisas mais 

extensas acerca dos acontecimentos históricos comentados nas revistas, além de uma consulta 

ao texto integral das leis à época. 

 

3. RESULTADOS 

 

A partir do levantamento bibliográfico, foi percebida a dificuldade de acessar, de 

forma integral, fontes bibliográficas mais antigas, tais como as revistas A Gazeta Jurídica e O 

Direito. Constatou-se a necessidade de catalogações dessas fontes bibliográficas esquecidas, 

tanto para a revitalização de sua importância no estudo do Direito brasileiro como para sua 

sobrevivência nas estantes das bibliotecas.  

Igualmente foi percebida a importância da consulta a fontes bibliográficas como 

estas, as quais contêm diversos textos acerca de significativos episódios históricos de nosso 

país e, principalmente, debates e opiniões que desempenharam um considerável papel no 

desenvolvimento e na consolidação da prática jurídica brasileira. Cabe ressaltar, ainda, a 

presença, na revista O Direito, de questões relacionadas à união entre Igreja e Estado, ao 

status e ao tratamento devido aos escravos e ao desenvolvimento das relações internacionais 

envolvendo o Brasil. 

 


