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• O projeto está vinculado à linha de pesquisa Os Desafios da Metodologia Jurídica na Pós-
Modernidade. Nesta pesquisa, a bibliografia foi composta por Revistas Jurídicas do Rio Grande do
Sul, escritas entre o final do século XIX e o início do século XX. Tais revistas são rica fonte de
informação acerca das decisões e da doutrina, além de demonstrar o crescimento do ensino
jurídico no Rio Grande do Sul à época, especialmente em razão da fundação da Faculdade Livre de
Direito.

METODOLOGIA
• Utilizou-se o método de consulta a periódicos, inicialmente com a leitura superficial de seus

conteúdos. Posterior delimitação da análise de textos da Revista sobre as Decisões do Superior
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de textos da Revista Jurídica de Porto Alegre.

• Catalogação e digitalização de partes essenciais ao tema do ensino jurídico entre o fim do Império e
o início da Primeira República no Rio Grande do Sul, em especial o que tange a fundação da
Faculdade Livre de Direito.

• Pesquisas mais extensas acerca dos acontecimentos históricos comentados nas revistas com
efervescência doutrinária e jurisprudencial em função do início da República, e a respeito das
notícias em relação ao crescimento do ensino jurídico no Estado. Digitalização dos índices
alfabético e cronológico dos exemplares consultados.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Percebeu-se a necessidade de catalogação e digitalização do material utilizado, uma vez que, essas

revistas eram importantes na exposição das decisões judiciais, na divulgação de novas leis e na
discussão de doutrina, tendo sido instrumentos de debate e de consolidação de ideias políticas e
jurídicas, constituindo rico acervo para pesquisa e aprendizagem do Direito.

• Os textos escritos pelos magistrados da época permitem o conhecimento de matérias ainda hoje
estudadas e debatidas.

• A criação de uma faculdade de Direito em Porto Alegre, foi vista como importante instrumento
para fomento do ensino jurídico da época. A citação de sua criação, por essas revistas, bem como a
participação de docentes da Faculdade na elaboração das revistas, demonstram uma ligação
contundente entre a prática e o ensino jurídico da época.

• Elas eram um símbolo do comprometimento dos juristas e acadêmicos da época em aprimorar o
direito gaúcho.
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