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ESPECIAL ESCOLAS DE DIREITO: FORMAÇÃO DO FUTURO

Ensinar o direito 
no século XXI

Declinemos o problema em 
duas interrogações. Primeira: 
será que podemos ensinar o 
direito, enquanto emanação 
da Justiça? Segunda: e o direi-
to, enquanto disciplina do es-
pírito, enquanto gramática, 
enquanto métrica, medida, ou 
geometria variável do justo 
pode ser ensinado? Responda-
mos. 

Se defendêssemos a relativi-
dade das coisas de forma abso-
luta, ao jeito de Protágoras, 
seria, evidente, dizer-se que 
poderíamos ensinar o “justo” 
tal como é possível ensinar a 
fazer umas sandálias. Porém, 
o “justo”, tal como o “belo” e o
“bom” não se podem ensinar,
muito embora a sua concep-
tualização entre no leito am-
niótico da cultura de um povo
e, assim, seja interiorizado por
todos, desde que nascemos.
Mais do que ensinar o que é o
“justo”, as Faculdades de Di-
reito devem partir da sua exis-
tência, devem partir do dado,
e criticamente, sem detença,
debatê-lo em todas as varia-
ções históricas, horizontes ou
metamorfoses.

Todavia, tendo em conta a 
finalidade destes dizeres, pa-
rece-nos que é no segundo pa-
tamar da declinação que deve-
mos centrar a nossa atenção. 

Assim, o direito, enquanto 
disciplina do espírito, tem 
uma gramática própria, uma 
medida de que não abdica e 
uma geometria variável que é 
sua. Vejamos. A gramática de-
finimo-la como dogmática ou 
doutrina com os seus elemen-
tos ou categorias que ao longo 
dos séculos se foram sedimen-
tando (o que é, por exemplo: 
dolo; direito subjectivo; pro-
priedade; mera posse; Estado; 
autarquia; imposto; taxa; litis-
consórcio; negócio jurídico; 
etc., etc.). A medida é-nos 
dada pela conduta humana ou 
por tudo aquilo que pode ser 
equiparado ao humano agir 
(por exemplo: pessoa huma-
na; pessoa colectiva de direito 
privado ou de direito público; 
casamento). A geometria va-
riável devemos encontrá-la, 
ilustremo-lo minimamente, 
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na proibição da analogia rela-
tivamente à norma incrimina-
dora, nas noções de espaço e 
de tempo, na variação dos 
prazos de prescrição ou das 
penas (molduras penais abs-
tractas), na irretroactividade 
da norma penal e fiscal. 

E tudo isto levado a cabo 
com que elementos? Com 
normas que podem ser princí-
pios, regras e axiomas. Nada 
mais. Daí o fascínio do direito. 
Com apenas três elementos ou 
categorias construímos belas 
catedrais góticas que servem a 
humanidade. Por isso é bom 
não esquecer e sempre ensinar 
que o direito não é uma disci-
plina da razão teórica. É uma 
disciplina da razão prática 
que, além de tudo, se define a 
si própria. Existe para servir 
tudo o que é humano, seja na 
dimensão individual, seja na 
compreensão colectiva. De 
sorte que, contrariando uma 
visão muito corriqueira e ar-
reigada, mesmo no mundo ju-
rídico, é incorrecto dizer-se 
ou propugnar um ensino teó-
rico do direito em contraposi-
ção a um ensino prático do di-
reito. O ensino do direito faz-
-se, dizendo e mostrando a
quem o aprende, com o hori-
zonte global de uma disciplina
da razão prática. Daí a sedução
do direito. Uma sedução geo-
métrica, com medida e com
gramática. Mas sedução. ●

OPINIÃO

É bom não 
esquecer e sempre 
ensinar que o 
direito não é uma 
disciplina da razão 
teórica. É uma 
disciplina da razão 
prática que, além 
de tudo, se define  
a si própria. Existe 
para servir tudo o 
que é humano, seja 
na dimensão 
individual, seja na 
compreensão 
colectiva


