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RESUMO

O Direito apresenta várias formas de reger e instruir a sociedade, dessa forma busca-se através de seu ensino a formação jurídica necessária a desenvolver tais papeis. Contudo

faz-se necessário entender o embasamento desta ciência que a história apresenta e fundamenta. Partindo dessa premissa foi feito um recorte no tempo, delimitando o período

Justiniano para mostrar o reflexo da história do Direito Romano no ensino jurídico nos dias contemporâneos. É pertinente e extremamente necessário conhecer as influências

históricas dentro do ensino jurídico, para então obter-se fundamentação necessária para modificação, construção de melhorias nesse âmbito. O projeto se propõe estudar e

analisar a obra jurídica empreendida no período do Imperador Justiniano, o Corpus Iuris Civilis, do qual faz parte a Institutas ou Elementares, manual de direito criado para os

estudantes de Direito da época, um material pedagógico onde mostra os traços e influência dessa compilação na formação e atuação do ensino jurídico. A metodologia utilizada

foi a pesquisa reflexiva bibliográfica e legislativa, que consiste no levantamento de referências bibliográficas e de leis que abordem o assunto em análise: a prospecção e

influência do Corpus Iuris Civilis na realidade do estudo do Direito. Através do estudo do texto das institutas em cotejo com as legislações atuais, sobretudo o Código Civil, foi

possível notar quão importante é conhecer o contexto histórico para se compreender o presente cenário do Direito; através do estudo da compilação do direito do Imperador

Justiniano foi possível analisar inúmeras vertentes do ensino jurídico daí advindas e reconhecer as influências do Corpus Iuris Civilis no modo de ensinar o Direito.
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