
ApresentAção 

Este número 17 do Boletim de Análise Político-Institucional (Bapi) trata de importante fenômeno no 
quadro institucional das políticas públicas federais do Brasil recente: o investimento em pesquisas 
empíricas em direito como parte integrante dos – ainda que jamais plenamente integrada aos – 
processos de governo.

O artigo Ciência, política e pesquisa empírica em direito: reflexões de uma primeira década,  
de Fabio de Sá e Silva, fornece pistas sobre o contexto a partir do qual os demais trabalhos puderam 
ser elaborados. Explorando as conexões entre direito, ciência e política, o autor identifica as razões e as 
circunstâncias pelas quais órgãos do Executivo e do Judiciário ampliaram seus investimentos nas chamadas 
pesquisas empíricas em direito (PEDs). Intencionalidades reformistas que demandavam novos olhares 
sobre o direito ensejaram novas alianças entre acadêmicos e burocratas e corroboraram para a estruturação 
do campo da PED. Mas essa aliança guarda tensões e enfrenta desafios e incertezas.

O trabalho Dez anos do projeto Pensando o Direito, de Sabrina Durigon Marques, Marivaldo de 
Castro Pereira, Gabriel Carvalho Sampaio e Ricardo de Lins e Horta resgata a história e as motivações 
do projeto referido em seu título. Os autores adotam abordagem “qualitativa” e a “perspectiva 
institucional do Poder Executivo, mais especificamente do Ministério da Justiça (MJ)”, onde atuaram 
entre 2011 e 2016. O estudo situa o Pensando o Direito em meio a tentativas de democratização 
do processo legislativo e destaca a importância da pesquisa empírica e do diálogo com a academia, 
inclusive internacional, para a melhoria da qualidade das proposições encaminhadas no período em 
que compuseram o quadro burocrático do governo federal. Por fim, destacam desafios para a plena 
“internalização” das práticas do Pensando o Direito na administração pública, em geral avessa a 
inovações e, mais recentemente, a esforços de democratização.

O artigo Políticas judiciárias baseadas em evidências: o papel do fomento e da pesquisa para 
a efetividade do acesso à justiça, de Janaína Penalva, Fernanda Paixão, Neide de Sordi e Santiago 
Varella aborda processo semelhante, porém do ponto de vista do Poder Judiciário. Os autores foram 
dirigentes de órgãos que, na estrutura da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
atuaram nas fronteiras entre ciência, política e pesquisa empírica em direito: o Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) e o Departamento de Pesquisa Judiciária do 
Conselho Nacional de Justiça (DPJ/CNJ).

Nesses relatos, a chave de análise não é a da democratização da produção normativa, mas sim da 
efetividade de serviços públicos mediante a “incorporação de evidências científicas à gestão judiciária”. 
Esse esforço passou pela constituição de capacidade de produção e análise de dados no CEJ/CJF e no 
DPJ/CNJ, mas também pela celebração de parcerias com a academia e o Ipea. Os resultados, por sua 
vez, são tão significativos quanto os obtidos pelo MJ e reportados no texto anterior. Na sólida avaliação 
dos autores, os trabalhos produzidos a partir do CEJ/CJF e do DPJ/CNJ foram “extremamente 
críticos, sinalizando o fracasso institucional do Poder Judiciário em temas importantes para o acesso 
à justiça”. Ao mesmo tempo, porém, eles salientam que esses estudos são apenas “o primeiro passo do 
processo decisório que, sem estruturas maduras voltadas ao desenho, à implementação e à avaliação 
das políticas judiciárias, não verão concretizados seus principais achados”.
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O trabalho seguinte, A Rede de Pesquisa Empírica em Direito (Reed), de Diogo R. Coutinho, 
Maira Rocha Machado, Beatriz Kira, Paulo Eduardo Alves da Silva, Vitória Oliveira e Alexandre dos 
Santos Cunha, trata de desenvolvimentos recentes no campo acadêmico que guardam relação direta 
com a aludida afirmação da pesquisa empírica em direito como linguagem mediadora das mudanças 
em políticas públicas.

O texto aborda a “trajetória de construção e consolidação institucional” da rede aludida no título. 
Os resultados são impressionantes. Em pouco mais de cinco anos, a Reed serviu para galvanizar uma 
nova comunidade epistêmica, que se utiliza de teorias e métodos das ciências sociais para produzir 
conhecimento novo em temas jurídicos. Esse processo ganha densidade a partir de elementos como 
encontros, publicações e cursos. Em 2017, o Encontro de Pesquisa Empírica em Direito (Eped), 
principal evento realizado pela Reed, somou “33 Grupos de Trabalho (GTs)” e reuniu “mais de 
quatrocentos pesquisadores e pesquisadoras”.

É certo que os interesses pela pesquisa empírica em direito são anteriores a projetos como 
o Pensando o Direito, a instituições como o CEJ/CJF e o DPJ/CNJ e ao grupo formado no Ipea.  
A pesquisa empírica em direito nasce estimulada pela convergência de múltiplos vetores, que incluem desde 
a crise e a reforma do ensino jurídico até a globalização e o intercâmbio com tradições norte-americanas.1 
Seja como for, é válido perguntar se a pesquisa empírica em direito teria sido capaz de ganhar momentum 
sem explorar tais conexões com o campo do poder estatal, ainda que, por diversas razões, isso possa se 
mostrar problemático;2 e tensões discutidas acima). Para os autores do texto, por exemplo, o apoio do 
Ipea teria sido “decisivo (...) para a constituição e a sustentabilidade da Reed”, pois “permitiu que a rede,  
em seu momento formativo, pudesse contar com um ‘nó’ capaz de articular seus membros e pesquisadores 
(...) e financiar parte de suas atividades”.

O artigo seguinte, Pensando o Direito em sala de aula: reflexões sobre os usos de pesquisas empíricas 
para ensino na graduação em direito, de Bruna Angotti e Sabrina Durigon Marques, registra uma 
dimensão pouco debatida do aludido momentum da pesquisa empírica em direito e da nova relação 
entre ciência e política que ele ajuda a inaugurar.

O trabalho é formulado a partir da experiência docente das autoras, as quais revelam dois usos 
relevantes para a pesquisa empírica em direito em seus cursos.

O primeiro uso é voltado a estimular a atitude crítica em sala de aula, reduzindo a distância 
simbólica entre os estudantes e os “doutrinadores, juízes e legisladores”, dos quais, segundo o formalismo 
e o positivismo que ainda dominam a cena no Brasil, emanaria o direito de maneira inconteste. 
Analisando pesquisas empíricas em direito, estudantes despertam para “as falhas e os equívocos que 
ocorrem na elaboração das leis”, a apropriação autoritária de instituições, como o “livre convencimento 
do juiz”, e os vieses cognitivos e ideológicos presentes na “doutrina”.

O segundo uso é voltado a transformar os estudantes em sujeitos ativos da produção de 
conhecimento jurídico, mediante o envolvimento em projetos de pesquisa ou a realização de leituras 
críticas de material existente, com a identificação de lacunas e a proposição de abordagens alternativas.

1. SÁ E SILVA, Fabio. Vetores, desafios e apostas possíveis na pesquisa empírica em direito no Brasil. Revista de Estudos Empíricos em 
Direito, v. 3, n. 1, p. 24, 2016.
2. SARAT, Austin; SILBEY, Susan S. The pull of the policy audience. Law and Policy, v. 10, n. 2-3, p. 97-166, 1988.
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Com base nessa e em outras possibilidades, as autoras concluem serem “as pesquisas empíricas 
em direito fundamentais para que o direito se reinvente, se transforme e se aproxime cada vez mais 
da realidade discente”.

O próximo trabalho inaugura uma seção com relatos de pesquisas temáticas executadas no 
âmbito da parceria entre a SAL/MJ e o Ipea, a propósito do projeto Pensando o Direito.

O primeiro deles, Entrevistas forenses e reconhecimento pessoal nos processos de criminalização:  
um diagnóstico brasileiro, é de autoria de Lilian Milnitsky Stein e Gustavo Noronha de Ávila. Adotando 
abordagem interdisciplinar – Stein é professora de psicologia e Ávila de direito – os autores levantaram 
práticas de entrevistas com testemunhos e reconhecimento pessoal nos processos formais de criminalização 
no Brasil. Trocando em miúdos, eles analisaram como juízes, promotores, defensores públicos, advogados 
e policiais lidam com a tomada de depoimentos baseados na memória de testemunhas e vítimas,  
por exemplo, para reconhecer o autor de um crime.

A conclusão é que tais práticas discrepam do que preconiza a moderna psicologia do testemunho, 
seja na forma – o show-up, ou seja, a apresentação de um único sujeito, muitas vezes até por imagens 
de WhatsApp, para a testemunha –, seja no tempo decorrido entre os fatos e a oitiva – que, quanto 
maior, mais difícil torna o reconhecimento –, seja ainda nas perguntas – fechadas, sugestivas e sem 
prévia construção de empatia. Tais resultados permitem questionar se não há muita injustiça sendo 
cometida pelas agências do sistema de justiça criminal – nas quais o reconhecimento pessoal responde 
pela grande maioria das condenações –, mas também pensar alternativas, como mudanças na legislação 
processual penal, voltadas a tornar o quadro brasileiro mais próximo das boas práticas internacionais.

No estudo seguinte, Mapeando obstáculos de acesso a direitos e serviços por migrantes, apátridas e 
refugiados no Brasil: desafios de operacionalização da pesquisa e principais resultados, Liliana Lyra Jubilut 
relata pesquisa que visava subsidiar a elaboração de políticas públicas para a população referida no 
título, tendo em vista a intensificação de crises humanitárias e a ampliação dos fluxos migratórios em 
todo o mundo, com impactos, inclusive, no Brasil.

A acadêmica liderou grupo de “quinze pesquisadores, três colaboradores oficiais e três instituições 
parceiras”, que produziram pesquisa monumental sobre as condições nas quais migrantes, apátridas e 
refugiados vinham interagindo com o Estado brasileiro em sede de políticas sociais. Foram coletadas 
353 entrevistas em 22 estados e no Distrito Federal, as quais informaram quase 1.000 páginas de 
produtos finais. Tais entrevistas permitiram mapear fluxos migratórios, o que contribui para que o 
poder público estruture melhor sua atuação em relação às novas dinâmicas de distribuição territorial de 
imigrantes no país. Ademais, os dados coletados – percepções – indicam, por exemplo, que “idioma, 
documentação e trabalho destacam-se entre as dificuldades encontradas” para que essa população 
possa ter acesso a direitos. 

O artigo ainda traz um rico relato das dificuldades enfrentadas pelo grupo, a partir do qual novas 
gerações têm muito a aprender. Destacam-se aí a definição da abrangência da pesquisa, a dificuldade 
de manipular instrumentos e conduzir entrevistas com sujeitos tão diversos e em situação de tamanha 
vulnerabilidade e a produção de documentos aptos a satisfazer as exigências de órgãos controle no 
contexto de uma pesquisa de logística tão difícil. Mas a conclusão é de que o esforço valeu a pena, 
e “a tabulação já realizada (...) permite a adoção de políticas públicas e normas adequadas sob o viés 
dos direitos humanos”.



Já o estudo Ressonâncias e aplicações da pesquisa Dar à Luz na Sombra, de autoria de Ana Gabriela 
Braga e Bruna Angotti, tem como foco exclusivo o impacto do trabalho que conduziram, e que versava 
sobre as difíceis condições para o exercício da maternidade nas prisões brasileiras, as quais impactam 
não apenas detentas, mas também seus filhos e suas filhas. A pesquisa envolveu diversas técnicas de 
pesquisa empírica, tais como “observação in loco, grupo focal com mulheres presas e entrevistas com 
especialistas, detentas e gestores”. Como resultado, a pesquisa gerou um total de trinta propostas para 
eliminar ou reduzir as consequências do aprisionamento para a maternidade.

No trabalho, porém, a ênfase das autoras recai sobre os meios pelos quais “a realização da 
pesquisa, sua publicação e divulgação, somadas a outros elementos conjunturais, foram importantes 
para fomentar construções legislativas e políticas, e para provocar o debate público com a temática das 
mulheres encarceradas”. Dois desses meios são intuitivos e envolvem mudanças legislativas e nas ações 
de indução da política penitenciária desde o governo federal. No primeiro caso, as autoras aludem a 
projeto de lei recente no qual foram chamadas a colaborar, “uma vez que um dos assessores conhecia 
a pesquisa”. No segundo caso, elas relatam a participação em workshop organizado pelo Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen) do MJ, visando à elaboração de Diretrizes para a Convivência entre 
Mães e Filhos no Sistema Prisional. Os resultados da pesquisa, dizem as autoras, foram compartilhados 
no evento e contemplados no documento de política ali produzido.

Há, porém, dois outros meios que podem soar novos – e fascinantes. O primeiro é o da produção 
e da difusão audiovisual, que deu ensejo a diversos materiais a partir dos quais tem sido possível 
fomentar o tratamento do tema pela mídia, sendo que uma das entrevistas chegou a ser utilizada em 
questão de exame vestibular. O segundo é o da litigância estratégica, com a utilização de dados da 
pesquisa em habeas corpus coletivo que visa obter o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade 
no tratamento de mulheres-mães nas prisões. Em suma, a conclusão possível é de que pesquisas 
empíricas em direito podem ter papel fundamental na reprodução democrática da vida nacional, 
sendo úteis “não apenas para quem as contratou (...), mas também para outros atores capazes de levar 
adiante as sugestões apresentadas”.

O próximo trabalho, A política de privatização das prisões brasileiras, de Christiane Russomano 
Freire, esboça reflexão sobre os resultados de uma pesquisa que buscou compreender os serviços prisionais 
em diversos estados da Federação.3

A pesquisa utilizou métodos mistos, com survey nacional sendo acompanhado de análise de 
documentos, entrevistas e observação. Ao longo da pesquisa, ganharam saliência as diferenças nas 
práticas adotadas em unidades “privatizadas”, em relação àquelas mantidas exclusivamente pelo Estado.4

O artigo aborda esse problema de duas maneiras distintas. Por um lado, ele ajuda a dimensionar 
o problema identificando as suas raízes sociais, econômicas, políticas e culturais. Para a autora,  
“a ineficácia estatal, para controlar a violência no interior do sistema penitenciário nacional, aparece 
hoje como ingrediente primordial, tanto para legitimar os mais bárbaros atos de violação aos direitos 
dos sujeitos encarcerados quanto os interesses privatistas”.

3. A autora, especificamente, coordenou pesquisa nos Estados de Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outras equipes foram responsáveis por outras áreas do país, havendo preocupação 
com o uso de metodologias consistentes entre si, a fim de que fosse possível alcançar um diagnóstico nacional.
4. A expressão “privatização” é utilizada aqui como gênero, do qual seriam espécies modalidades como cogestão (gestão compartilhada com 
organização da sociedade civil), parcerias público-privadas (PPPs), ou gestão totalmente privada. 



Por outro lado, o estudo antecipa algumas consequências dos aludidos processos de “privatização” 
no que se refere à “qualidade dos serviços prestados, dos efeitos produzidos na categoria dos servidores 
penitenciários e das experiências estaduais em perspectiva comparada”. Nesse aspecto, as considerações 
da autora são apenas hipotéticas – e não falta quem diga que um dos principais indicadores de qualidade 
das pesquisas empíricas está em sua capacidade de suscitar novas hipóteses e áreas de investigação –,  
mas parecem apontar para o caráter ilusório e ilusionista de soluções privatizantes, frente à complexidade 
e à magnitude do problema prisional brasileiro.

Por fim, o artigo Letalidade e vitimização policial: características gerais do fenômeno em três estados 
brasileiros é escrito por Luís Felipe Zilli e reporta os resultados de pesquisa que visava compreender como 
e por que policiais matam e morrem tanto no Brasil.5

A pesquisa levou à construção de uma base de dados com “659 registros de ocorrências policiais 
confeccionados entre 2009 e 2014, e que trataram da morte violenta de policiais ou de mortes decorrentes 
de intervenções policiais”. O olhar para essa base, por sua vez, visava “não apenas dimensionar mais 
precisamente tais fenômenos, mas também conhecer (...) os contextos institucionais, legais, situacionais, 
criminais e sociais que caracterizam tais episódios de interação violenta entre profissionais de segurança 
pública e cidadãos (não policiais). 

De posse desse precioso material, o autor conclui que “as mortes decorrentes de intervenções policiais 
envolvem agentes em escala normal de serviço, em ocorrências que chegam a eles de maneira repentina”.  
Em geral, tais homicídios “são cometidos por policiais lotados em unidades de área, fora do território 
de favelas e envolvidos em confrontos letais no ‘varejo’ das ocorrências cotidianas”. Por outro lado,  
esses mesmos agentes “morrem durante seus horários de folga ou realizando outras atividades remuneradas 
que não as tipicamente policiais. Morrem ao tentar intervir em crimes em andamento (...), durante a 
realização de ‘bicos’ como seguranças privados, em brigas pessoais ou reagindo a tentativas de assaltos”.

Em suma, os processos e as pesquisas documentados nesta edição do Bapi não são perfeitos – aliás, 
em cada um desses artigos sobram críticas e problematizações –, mas não há como negar que contribuíram 
para atribuir à formulação de políticas públicas de justiça e segurança um maior grau de legitimidade e 
efetividade. Essa tarefa jamais será fácil, mas talvez fique apenas mais difícil se forem queimadas as pontes 
que hoje ainda conectam o conhecimento técnico-científico e crítico ao exercício do poder político. 

5. Como no caso de Christiane Freire, Zilli participou de um estudo baseado em “rede” formada por três equipe, cada uma das quais deveria promover 
o levantamento de dados em uma dada região do país. Zilli atuou em Minas Gerais, Pernambuco e Goiás. 




