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RESUMO: O projeto está vinculado à linha de pesquisa Os Desafios da Metodologia Jurídica na PósModernidade. O objeto dessa linha de pesquisa é a análise do Direito como Ciência, tendo grande valoração o
estudo interdisciplinar, a análise dos fenômenos sociais como elementos ordenadores da coletividade e a
averiguação da influência da realidade fática e cultural no Direito. Nesse projeto, em específico, 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, sendo um aprofundamento do estudo das fontes literárias do Direito. O material estudado é rica fonte
de informação e conhecimento a respeito das decisões e da doutrina jurídica e demonstra o crescimento do
ensino jurídico no Rio Grande do Sul à época, especialmente em razão da fundação da Faculdade Livre de
Direito. Através da análise das Revistas, podem-se averiguar quais temas referentes ao curso de direito e à
magistratura eram mais debatidos entre os juristas da época, bem como quais matérias jurídicas eram mais
abordadas em seus artigos. Muito do conteúdo constante no material estudado constitui valioso acervo de
consulta para discentes e docentes dos dias atuais. Daí a importância de sua catalogação e estudo. Utilizou-se o
método de consulta a periódicos e posterior catalogação e digitalização de partes essenciais ao tema do ensino
jurídico entre o fim do Império e o início da Primeira República no Estado, em especial o que tange a fundação
da Faculdade Livre de Direito. Dentre os artigos publicados destacam-se os escritos a respeito aplicação das
novas leis, em função do início da República, com efervescência doutrinaria e jurisprudencial, com escritos de
diversos autores ligados a Faculdade de Direto. De igual sorte, se destacaram as notícias de muita euforia em
relação as mudanças e ao crescimento do ensino jurídico no Estado. A partir dessa análise prévia, foram
selecionados os escritos indispensáveis e passíveis de digitalização, sendo critério para tanto, a temática das
discussões dos autores tanto em termos de jurisprudência, quanto de doutrinas, muitos dos quais passaram a ser
catedráticos da Faculdade. Ainda, foi destacado o tema da criação das universidades no panorama daquele
momento histórico. Inicialmente, foi realizado levantamento bibliográfico das Revistas de Direito que tiveram
papel relevante nos debates jurídicos e políticos do período estudado. Nessa etapa, foi feita leitura parcial de
exemplares da Revista Jurídica de Porto Alegre, da Revista das Decisões do Superior Tribunal do Rio Grande
do Sul, da Revista dos Tribunaes e da Revista O Direito, datados do período de 1873 até 1915. Após o primeiro
contato com o material, foi delimitada a análise de textos da Revista sobre as Decisões do Superior Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, nas suas edições datadas do período de 1900 a 1915 e a análise de textos da
Revista Jurídica de Porto Alegre, datadas do período de 1899 a 1901. Foram catalogados os textos existentes no
interior de cada volume de ambas as revistas e, logo após, os dados acerca de tais textos foram cruzados. A
partir disso, extraiu-se o enfoque material da pesquisa. Ela se voltou para a efervescência do Direito nesse
período histórico no Brasil e, especialmente, no Estado do Rio Grande do Sul. Muitas leis novas (como o projeto
do novo Código Civil) e muitas indagações acerca das normas já existentes surgiram nesse cenário de início da
adoção do sistema republicano no país. Assim como os autores, editores e colaboradores das revistas uniam
esforços para dirimir todas as dúvidas, eles estavam em grande euforia, com o anúncio e com a posterior
perfectibilização da fundação da Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre. Muitos dos catedráticos dessa
Universidade tiveram suas decisões publicadas nas revistas que foram foco desta pesquisa, sendo que alguns
deles chegaram a integrar o corpo editorial de algumas revistas jurídicas da época. As revistas tinham claro
intuito de disseminar o estudo do Direito e as notícias do meio jurídico de uma forma prática para o dia-a-dia
forense e acadêmico. A partir de tal delimitação, foi digitalizado parcialmente o material considerado
indispensável ao estudo do tema. Em seguida, passou-se para a etapa de digitalização dos índices de todos os
exemplares destas duas revistas, com o intuito proporcionar uma visão geral dos conteúdos abordados pelos
juristas da época, em relação à doutrina, à consolidação da jurisprudência e às notícias do cenário jurídico riograndense. Tal constatação permite vislumbrar de forma objetiva a importância e o destaque dado ao tema da
presente pesquisa nas publicações, e como são elas importantes fontes de conhecimento e consulta, ainda hoje,
apesar de pouco valorizadas. Ainda resta finalizar a análise de textos secundários, que podem contribuir para o
estudo do tema abordado e os debates acerca dele. Cumprido o Plano de Atividades da presente pesquisa, foram
obtidas algumas considerações parciais, a seguir apresentadas. Percebeu-se a necessidade de catalogação e
digitalização do material utilizado, uma vez que, por terem sido as Revistas importantes instrumentos de debate e
consolidação de ideias políticas e jurídicas, constitui rico acervo para pesquisa e aprendizagem do Direito. Os
textos escritos pelos ilustres 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. Tal fundação foi citada em noticiários da Revista Jurídica de Porto Alegre.
De igual sorte, muitas das decisões do Tribunal na época, divulgadas na Revista das Decisões do Superior
Tribunal, foram proferidas por figuras importantes da Faculdade Livre de Direito, como o Desembargador André
da Rocha. Tais fatos demonstram uma ligação contundente entre a prática e o ensino jurídico da época,
especialmente no Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que ambas as revistas eram publicadas em Porto
Alegre e continham decisões de todo o Estado. Vale dizer, essas revistas eram importantes na exposição das
decisões judiciais, na divulgação de novas leis e na discussão de doutrina. Elas eram um símbolo do
comprometimento dos juristas e acadêmicos da época em aprimorar o direito gaúcho.
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