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GRUPO DE TRABALHO “EXTENSÃO NA ÁREA JURÍDICA: DEBATES E 

DESAFIOS” (Sessão única, dia 08 de maio das 14h às 18h). 

Coordenadora: Luciana Barbosa Musse (Centro Universitário de 

Brasília, UNICEUB). Debatedor: Rafael de Deus Garcia 

(Universidade de Brasília, UnB). 

 

ENSINO JURÍDICO E MEIOS ALTERNATIVOS PARA O TRATAMENTO DOS 

CONFLITOS: A MEDIAÇÃO NO ENSINO JURÍDICO – EXPERIÊNCIAS DO CENTRO DE 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (Delton 

Ricardo Soares Meirelles, Universidade Federal Fluminense, UFF; Cibele Carneiro 

da Cunha Macedo Santos, UFF; Esther Benayon Yagodnik, UFF; Giselle Picorelli 

Yacoub Marques, UFF). 

Questiona-se contemporaneamente a legitimidade de o Judiciário 

monopolizar a administração de todos os conflitos cotidianos, 

impregnados de questões sociais, familiares, religiosas e tantas outras 

externas ao sistema normativo; as quais precisam ser enfrentadas para 

que os litígios possam vir a ser compreendidos e efetivamente 

compostos. Daí a importância de se pensar em meios mais adequados 

para o tratamento dos conflitos, não se fechando exclusivamente no 

modelo jurisdicional tradicional. Nesta perspectiva, o desafio é romper o 

modelo comum de ensino jurídico, no sentido de se propor aos futuros 

operadores do Direito uma outra visão de administração de conflitos, 

não mais limitada ao projeto autoritário e impositivo da cultura da 

sentença, e sim buscando a compreensão fenomenológica e estimulando 

a emancipação dos sujeitos. Para tanto, o Laboratório Fluminense de 

Estudos Processuais da Universidade Federal Fluminense (LAFEP/UFF) 

vem investigando a possibilidade de inserção da mediação no curso de 

graduação em Direito, não apenas como matéria incluída na grade 

curricular (disciplina obrigatória “Meios Alternativos e Garantias do 
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Processo” tanto na sede como a disciplina “Meios Alternativos” no 

campus de Macaé), mas principalmente como habilidade a ser 

compreendida e praticada no Núcleo de Prática Jurídica. Com isto, 

pretende-se apresentar dados dos projetos de extensão desenvolvidos 

no Centro de Assistência Jurídica da Universidade Federal Fluminense 

(CAJUFF) e as pesquisas feitas no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia e Direito (PPGSD/UFF), bem como relatar o processo de 

implantação da disciplina de meios alternativos e a matéria de mediação 

no curso de graduação. 

 

COMBINANDO ENSINO E EXTENSÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO DIREITO: 

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA (Flávia Almeida Pita, Universidade Estadual de 

Feira de Santana). 

Pretende-se descrever experiência desenvolvida no bojo do projeto de 

extensão denominado “Encontro com os pais da Creche-escola Municipal 

Dalva Suzart Gomes: integrando o SAJUEFS à comunidade em uma 

atividade de disseminação de conhecimentos jurídicos”, executado entre 

outubro de 2011 e julho de 2012, com a participação de alunos do 7º e 

8º semestres do Curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, matriculados nos componentes curriculares Serviço de 

Assistência Jurídica I e II, ambos com carga horária de 30 h, únicos que 

preveem prática real cível no currículo do referido curso. O projeto tinha 

por intenção diversificar e dotar de maior significado social e pedagógico 

a prática jurídica, promovendo a interseção entre a extensão e o 

conteúdo curricular ao i) estimular os discentes extensionistas a 

pesquisarem as melhores formas de apresentar informações jurídicas ao 

público leigo; ii) trabalharem a linguagem utilizada, minimizando a 

tendência do profissional do Direito de empregar vocabulário rebuscado 

e distante da linguagem falada em sociedade; e, finalmente, iii) 

aproximar as atividades desempenhadas pelo Serviço de Assistência 

Jurídica da UEFS de práticas mais inovadoras, associando-se à assistência 
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jurídica individualizada atividades que visam à conscientização da 

população acerca de seus direitos, das formas para concretizá-los e dos 

serviços públicos à sua disposição na cidade de Feira de Santana. A 

metodologia escolhida consistiu na produção de material informativo e 

sua apresentação, a partir de demanda identificada pela direção da 

escola em reuniões de pais e mestres, realizando-se rodas de conversas 

com os pais e professores, visando à troca de experiências e o 

esclarecimento de dúvidas jurídicas. 

O ACESSO À JUSTIÇA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO REALIZADO PELOS 

ESCRITÓRIOSESCOLA DAS FACULDADES DE DIREITO: A REALIDADE 

LUDOVICENSE (Glaucia Fernanda Oliveira Martins Batalha, Faculdade Santa 

Terezinha. CEST; Carolina dos Santos Mendonça Lima, CEST; Thales da Costa 

Lopes, CEST; Luana Celina Lemos de Moraes, CEST; Amanda Silva Madureira, 

CEST). 

A busca do homem pela solução de conflitos remonta as antigas 

civilizações e o acesso à justiça representa requisito essencial para 

efetivação de uma sociedade mais justa e igualitária. A partir da Carta 

Magna de 1988, o acesso à justiça galga o status de direito fundamental 

e passa a ser dever do Estado prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência financeira. Ressalta-se que 

hodiernamente a tese de que a mera possibilidade de acesso ao Poder 

Judiciário seja o verdadeiro significado da acepção jurídica de acesso à 

Justiça está ultrapassada, de modo que este direito deve ser 

compreendido como a possibilidade efetiva do ser humano conviver 

numa sociedade, onde o direito e a justiça são realizados de forma 

concreta. Entretanto, apesar da essencialidade do acesso a justiça muitos 

sãos os entraves para plena aplicação de tal direito, quais sejam: o 

desconhecimento e a falta de educação do mais carente; o estado de 

pobreza extrema; o descrédito da população em razão da demora na 

prestação judiciária; os parcos números de defensores públicos; a falta 
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de interesse dos governos para implementação de políticas públicas para 

erradicação da desigualdade social; dentre outros. É neste contexto que 

surge como meio para efetivação de direitos fundamentais o 

atendimento aos carentes, através dos Escritórios–Escola vinculados aos 

Núcleos de Prática Jurídica das Faculdades de Direito. Este resumo se 

vale da realidade ludovicense para demonstrar que na atualidade os 

Escritórios-Escola desempenham dois papeis de fundamental 

importância, quais sejam: a contribuição na concretização do acesso à 

Justiça aos necessitados e a formação prática e pedagógica aos alunos 

dos períodos mais avançados do curso de Direito. 

“AS LEIS NÃO BASTAM”: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO ENGAJADA NAS LUTAS 

DAS COMUNIDADES DE FUNDO DE PASTO (Maria José Andrade de Souza, 

Universidade Estadual de Feira de Santana). 

Com o entendimento de que não existe proposta de educação que seja 

“neutra”, “desinteressada”, seja nos seus espaços formais ou não, o 

trabalho de Educação Jurídica Popular de que se trata tem como tarefa 

articular as lutas específicas e promovidas por esse grupo campesino – as 

Comunidades Tradicionais de Fundo de Pasto - como forma de viabilizar 

instrumentos concretos na transformação da realidade em que se 

encontram, que ainda é marcada por disputas, ameaças e conflitos em 

torno da terra. Desse modo, faz-se necessário superar as proposições de 

educação que trazem, explícita ou implicitamente, o aspecto reprodutivo 

das relações sociais desiguais, no sentido de entender ser possível a 

formulação de ideologias, discursos e proposições relativos às aspirações 

dos grupos socialmente subalternizados. Para esse propósito, o processo 

de formação sugerido por este trabalho, se orienta nas concepções e na 

metodologia de trabalho em Educação Popular, sobretudo, nas 

formulações do educador Paulo Freire, que muito contribuiu para pensar 

a educação como um espaço possível à emancipação, à autonomia, e à 

valorização dos saberes de todos os sujeitos envolvidos no processo de 
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formação. Em síntese, uma proposta de Educação Jurídica Popular não 

pode fugir à análise da inter-relação entre o campo jurídico e a realidade 

social das comunidades tradicionais referidas. É preciso, pois, trazer para 

o centro do debate os conflitos que até então permearam as decisões e 

interpretações legais acerca da ocupação territorial onde se encontram 

essas comunidades. Em outras palavras, a luta pela terra e o próprio 

reconhecimento enquanto “Povos e Comunidades Tradicionais” são 

disputas sobre o sentido da história, sobre as possibilidades de lógicas 

conflitantes com o direito absoluto de propriedade, quando apontam 

para outros modos de fazer, criar e viver 

UNIVERSIDADES ALIADAS POR MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (UAEM): EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA EM PROL DO DIREITO À SAÚDE (Rachelle Balbinot, Universidade 

de São Paulo, USP). 

A atuação de estudantes de diversas áreas da graduação, pós-graduação 

e pesquisadores, em diferentes Estados do país, com o intuito de 

promover o ativismo em saúde pública é essencial para o acesso a 

medicamentos e tecnologias médicas. O projeto da UAEM-Brasil tem 

como um dos seus focos promover o financiamento das doenças 

negligenciadas para a garantia do direito à saúde. O projeto visa 

incentivar a atuação dos estudantes para além da academia e propiciar a 

atuação politizada desde a graduação e sua interação com diversos 

setores e atores que atuam nas políticas de saúde. Na UAEM o 

protagonismo e ação é do corpo estudantil, com o apoio e suporte dos 

coordenadores do projeto para a elaboração de estratégias. O potencial 

da UAEM como projeto de extensão está em promover a multiplicidade 

de estratégias para a garantia do direito à saúde, devido as diferentes 

atuações dos diversos cursos universitários envolvidos. A metodologia 

para o desenvolvimento do projeto envolve a pesquisa aprofundada 

sobre o tema e a elaboração de cenários sobre as doenças 

negligenciadas. Os objetivos são: promover estudos e discussões em 
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grupo para entender o conceito, a epidemiologia e as estatísticas dessas 

doenças. Verificar a importância do tema e a necessidade de respostas 

efetivas para a promoção dos direitos humanos, direito à saúde, 

desenvolvimento econômico e social e a luta contra doenças 

negligenciadas. O pano de fundo é a contextualização econômica e social 

do país, especialmente o acesso a medicamentos versus a garantia ao 

direito à saúde. A questão posta está além do acesso a medicamentos. 

Neste quadro verifica-se o estado da arte da Pesquisa, Desenvolvimento 

e Inovação (P,D&I) na área da saúde em relação ao acesso a 

medicamentos e novas terapias e analisa-se os custos para seu 

desenvolvimento em face às prioridades  em P,D&I, tendo as doenças 

negligenciadas como principal, com base em dados de financiamento 

nacionais e internacionais. E, finalmente, são apontadas as iniciativas 

nacionais e internacionais para financiamento em P,D&I com destaque a 

casos de sucesso e/ou fracasso. No projeto UAEM a organização dos 

grupos é chamada de capítulos, com tema central para ser desenvolvido. 

O processo é bastante dinâmico, com o envolvimento dos estudantes 

que ainda interagem com os demais capítulos do Brasil e do exterior e, 

com as instituições que trabalham com o tema, formando assim uma rica 

rede de colaboração. Analisar o acesso a medicamentos, as políticas 

públicas de saúde, as possibilidades de P,D&I para as doenças 

negligenciadas, capacita estudantes para um melhor entendimento do 

tecido social e de suas relações. A universidade é o locus privilegiado 

para a atuação engajada dos estudantes em prol de uma questão 

socialmente relevante que possibilita o ativismo estudantil e a 

organização e implementação de estratégias. A variedade de 

possibilidades de atuação para os estudantes dentro de uma instituição 

de ensino é ampla, pois além dos centros de pesquisa existe a valorização 

da comunidade, propiciando que a atuação dos estudantes ocorra de 

forma mais efetiva e conte com o apoio de outras instituições que 

tenham o mesmo objetivo. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO RONDON PARA A SOCIALIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO TRADICIONALMENTE ELITISTA DO DIREITO (Carolina Elisa 

Suptitz, Faculdade de Direito de Santa Maria, FADISMA). 

Inúmeras são as opiniões voltadas a solucionar a problemática da educação 

jurídica. O consenso gira em torno da má qualidade da (trans)formação do 

bacharel em Direito. Resistências parecem existir, porém, quando eventual 

proposta de melhoria afeta o almejado status de profissionais e estudantes do 

curso de Direito com a sugestão de práticas que envolvem a troca de saberes com 

a sociedade “leiga”, nos termos propostos por algumas atividades extensionistas. 

O curso de Direito é um dos mais elitistas da sociedade brasileira. Foi criado com 

o escopo de formar os futuros profissionais de inúmeros cargos públicos estatais 

e de educar os filhos das elites, que, então, não mais precisariam se deslocar a 

Portugal para realizar os seus estudos. Atualmente, mesmo diante de uma 

realidade bastante distinta, o curso de Direito persiste extremamente elitista. Um 

contato prévio com parte dos estudantes de Direito e com alguns dos seus 

profissionais denota existir ali uma grife. Não só pelas roupas, que não cedem ao 

clima e à informalidade de várias instituições jurídicas surgidas nas últimas 

décadas, mas pelos objetivos que guiam boa parte das preocupações estudantes 

e profissionais: remuneração, reconhecimento, status social e poder. Não se 

ignora que muitos estudantes almejam contribuir para a justiça social. Contudo, a 

impressão é de que esta ambição se obscurece diante de tantos possíveis cifrões, 

somente voltando à tona com a maturidade e a consequente consciência das 

conquistas que mais importam para legitimar uma vida. Em meio a esta tendência 

é que defendo a indispensabilidade das atividades de extensão no seio de um 

curso como o Direito. Mas não falo aqui dos clássicos serviços de atendimento 

jurídico. Estes são fundamentais para o aprendizado dos alunos, sobretudo 

quanto às técnicas jurídicas, entretanto pouco informam e sensibilizam quanto à 

sociedade. Me refiro àquelas atividades de extensão que reproduzem um duplo 

sentido de aprendizado na relação dos estudantes com a comunidade. Exemplo 

disso podemos encontrar em atividades em que os estudantes despem-se de suas 

vestes jurídicas e convivem com uma comunidade de culturas e costumes 



   

 

 
9 

 

diferentes das suas. Assim, ao mesmo tempo em que os estudantes prepararão 

saberes a serem compartilhados com a comunidade, esta inevitavelmente 

compartilhará seus conhecimentos, enriquecendo os estudantes, que, agora, 

saberão muito mais da sociedade e até mesmo da Constituição Federal do que os 

livros e a sala de aula sempre pretenderam. O Projeto RONDON, do governo 

federal, dentre outros projetos de extensão, oportuniza uma tal convivência e, 

consequentemente, tal aprendizado. É uma pena que projetos como o RONDON 

sofrem inúmeras resistências de professores, cursos e até mesmo de estudantes 

de Direito por implicarem exatamente a simplicidade que permitiria nos 

desnudarmos da farda elitizante para nos vestirmos de verdadeiros funcionários 

essenciais à justiça. Tanto é que número ínfimo dos rondonistas provém do curso 

de Direito. É deste tipo de (trans)formação e, portanto, de aprendizado que 

estamos todos carentes nos nossos currículos. O trabalho definitivo desenvolve 

esta problemática discutindo a extensão universitária e as contribuições do 

Projeto RONDON para a educação jurídica.  
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GRUPO DE TRABALHO “PESQUISA EM DIREITO: QUESTÕES 

CONTEMPORÂNEAS” (Sessão única, dia 08 de maio das 14h às 

18h). Coordenador: José Carlos Veloso Filho (Centro Universitário 

de Brasília, UNICEUB). Debatedor: Julia Maurmann Ximenes 

(Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP). 

 

O FORMATO DO RESUMO EXPANDIDO NO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

JURÍDICA: A EXPERIÊNCIA DOS CONGRESSOS NACIONAIS DA FEPODI (Caio 

Augusto de Souza Lara, Escola Superior Dom Helder Câmara; Lívia Gaigher Bósio 

Campello, Universidade de Marília). 

A pesquisa acadêmica jurídica é aquela voltada à elaboração de trabalhos 

científicos nas instituições de ensino de Direito, destinada à produção e 

expansão de conhecimento nesta seara. As espécies de trabalhos 

acadêmicos variam conforme as características particulares da pesquisa, 

como sua profundidade ou a etapa de desenvolvimento em que se 

encontra. Assim, o resumo expandido se apresenta como um formato de 

trabalho acadêmico dotado de considerável versatilidade, possibilitando 

ao pesquisador apresentar os resultados de seu trabalho em quaisquer 

de suas fases de desenvolvimento. Dessa forma, a utilização do resumo 

expandido para divulgação em congressos de Direito contribui 

significativamente para a evolução da pesquisa jurídica. No presente 

trabalho, avalia-se aexperiência dos dois Congressos Nacionais da 

Federação dos Pós-graduandos em Direito – FEPODI, concluindo-se que o 

formato utilizado contribuiu ainda para a popularização da pesquisa 

jurídica.  

A QUESTÃO RACIAL E A PESQUISA NO CURSO DE DIREITO (Carlos Alberto Lima de 

Almeida, Universidade Estácio de Sá, UNESA). 
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O presente trabalho decorre de pesquisa em andamento envolvendo 

uma amostra de alunos do curso de direito da Universidade Estácio de Sá 

no município do Rio de Janeiro, e tem por objetivo contribuir para a 

produção de conhecimentos relativos à operação do racismo na 

sociedade brasileira, em especial no campo da política de educação. Tem 

como objetivos específicos: Investigar, entre os alunos das referida 

instituição de ensino superior, vivências relacionadas à discriminação 

racial; Investigar a percepção dos alunos sobre o desenvolvimento de 

ações, por parte das instituições de ensino da educação básica, com foco 

específico no ensino fundamental e ensino médio, que revelem a 

efetivação da política de afirmação e valorização do negro em nossa 

sociedade, em decorrência dos objetivos previstos na Lei 10.639/2003, 

para fixou a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-

brasileiras e africanas, com o objetivo de promover uma mudança nos 

discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as 

pessoas negras, a partir da disseminação da história e cultura africanas, 

buscando-se especificamente desconstruir o mito da democracia racial 

na sociedade brasileira; mito este que desconsiderou as desigualdades 

seculares que a estrutura social hierárquica cria com prejuízos para os 

negros; e, Investigar a percepção dos alunos sobre o conteúdo estudado 

ou a ser estudado no curso de Direito que guardem relação com a 

questão racial no Brasil e/ou com políticas educacionais e de estratégias 

pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar posturas 

preconceituosas de cunho étnico-racial. O enquadramento teórico do 

presente estudo parte da problemática das relações raciais no ambiente 

escolar, especialmente na investigação quantitativa (a) da percepção dos 

alunos em relação às vivências relacionadas à discriminação racial; (b) da 

percepção dos alunos sobre o desenvolvimento de ações, por parte das 

instituições de ensino da educação básica, com foco específico no ensino 

fundamental e ensino médio, que revelem a efetivação da política de 

afirmação e valorização do negro em nossa sociedade, em decorrência 

dos objetivos previstos na Lei 10.639/2003; e (c) da percepção dos alunos 
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sobre o conteúdo estudado ou a ser estudado no curso de Direito que 

guardem relação com a questão racial no Brasil e/ou com políticas 

educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, 

a fim de superar posturas preconceituosas de cunho étnico-racial. A 

amostra da pesquisa que envolve método quantitativo consiste numa 

representação do alunado do Curso de Direito, por intermédio de uma 

amostra que tem por base a representação do aluno ingressante, com 

recorte específico nos alunos matriculados no 1º período em 2014.1, e a 

representação do aluno concluinte, com recorte específico nos alunos 

matriculados no 10º período em 2014.1, das unidades da Universidade 

Estácio de Sá no município do Rio de Janeiro. 

LIMITES E OPORTUNIDADES DA PESQUISA EM DIREITO NO BRASIL: O PAPEL DA 

PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU (Isaac Reis, Instituto de Educação Superior de 

Brasília, IESB). 

Este artigo busca delinear os contornos da pesquisa em Direito no Brasil, 

com o intuito de identificar as suas características que funcionam como 

obstáculos na produção de conhecimento academicamente relevante. 

Apresenta o surgimento, embora ainda restrito a poucos centros e 

instituições, de experiências e práticas de pesquisa que envolvem coleta 

de dados empíricos e reflexão metodológica o que, pouco a pouco, 

aponta para possibilidades de superação dos problemas da tradicional 

produção acadêmica feita pelos juristas. Ao atribuir a essas novas 

práticas e experiências um papel renovador, coloca a Pós-Graduação 

stricto-sensu como responsável por conduzir esse processo, de modo a 

propiciar uma oxigenação da produção jurídica e um incremento de 

qualidade nos cursos de graduação em Direito 
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GRUPO DE TRABALHO “NOVOS DESAFIOS AO ENSINO DO DIREITO” 

(Primeira sessão, dia 08 de maio das 14h às 18h). Coordenadora: 

Christine Oliveira Peter da Silva (Centro Universitário de Brasília, 

UNICEUB). Debatedor: Marcus Firmino Santiago (Instituto 

Brasiliense de Direito Público, IDP). 

 

A FORMAÇÃO ACADÊMICA EM DIREITO E A PREPARAÇÃO PARA CONCURSOS 

PÚBLICOS:  CONEXÕES E DISPUTAS NO INTERIOR DO CAMPO JURÍDICO (Aline 

Sueli de Salles Santos, Universidade Federal de Tocantins). 

A estrutura burocrática do Estado brasileiro e a regra constitucional dos 

concursos públicos para seleção dos servidores públicos em geral, e dos 

profissionais de carreira jurídica pública em especial (além do Exame de 

Ordem para a advocacia), fez surgir no campo jurídico uma terceira força 

representada por aqueles agentes, instituições e conhecimentos voltados 

para a preparação para concursos públicos. O campo jurídico, com base 

em Pierre Bourdieu, é o espaço social onde atores disputam o poder de 

dizer o Direito. Tradicionalmente este campo é dividido em duas grandes 

forças: de um lado a elaboração teórica da doutrina feita especialmente 

pelos professores de Direito (âmbito da formação acadêmica e dos 

cursos de Direito), e de outro, a interpretação prática dada pelos 

magistrados na jurisprudência (âmbito do exercício profissional e do 

ambiente forense). Mas, a partir das décadas de 1990 e 2000, o contexto 

social mais global (que inclui o aumento de salários, de oferta e de 

concorrência para cargos – e empregos – públicos e jurídicos) junto com 

o cenário próprio da educação jurídica (com o crescimento do número de 

cursos de Direito, a expansão da pós-graduação stricto sensu e a política 

regulatória do MEC), nasce um verdadeiro “sistema de ensino para 

cursos preparatórios” (na denominação do CADE). Neste sentido, este 

trabalho busca apresentar e relacionar os subcampos da formação 
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acadêmica em Direito e de preparação para concursos públicos, a fim de 

refletir sobre pontos de conexão e de disputa entre eles com ênfase no 

que acontece no âmbito dos cursos de graduação e pós-graduação (lato 

sensu) de Direito. O desenvolvimento da pesquisa apoia-se, além da 

pesquisa bibliográfica, basicamente na netnografia, com o uso de 

informações oficiais e públicas encontradas nas páginas de instituições 

envolvidas com a problematização apontada. Vê-se que a exigência de 

aprovação em um concurso público (ou, no mínimo, no Exame de 

Ordem) para o exercício de uma profissão jurídica resultou em um 

espaço de superposição (e, portanto, de disputa) na formação do 

bacharel em Direito. Com isso, cursos de Direito nasceram a partir de 

cursos preparatórios para concursos públicos, alguns com a manutenção 

explícita desta proposta inicial. Além disso, desenvolveu-se uma série de 

convênios entres esses dois tipos de instituições, quer seja para a 

certificação de pós-graduação (lato sensu) de cursos de especialização 

ministrados por cursos preparatórios para concurso, quer seja para 

oferta de cursos preparatórios para os bacharelandos durante a sua 

formação nos cursos de Direito. Fusões e incorporações no mercado da 

educação também geraram grandes grupos que atuam, por meio de 

diferentes empresas, em ambas as áreas. 

O DIREITO À EDUCAÇÃO E A AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NO 

BRASIL (Amanda Madureira, Universidade Federal do Maranhão, UFMA; Edith 

Maria Barbosa Ramos, UFMA; Márcio Flávio Lima da Silva, UFMA). 

A partir da metáfora cartográfica de Boaventura de Sousa Santos 

objetiva-se desenvolver uma análise teórica sobre as diferentes 

estruturas e instâncias que configuram a autonomia das universidades 

públicas, destacando as interações entre o Estado e o mercado. 

Empreendem-se, ainda, esforços no sentido de desvelar os elementos 

que configuram a autonomia da universidade no Brasil, para 

compreender suas configurações e fundamento. Por fim, com o escopo 
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de identificar as circunstância de inserção da ideia de autonomia 

universitária e concretização da democracia no Brasil analisou-se a crise 

da ideia de autonomia  universitária, reconhecendo que a profundidade 

da crise permanece como a engrenagem do dissenso e da produção de 

caminhos alternativos de sua superação  

“RELAÇÕES DE GÊNERO” NA FORMAÇÃO JURÍDICA: DESAFIOS APÓS O ADVENTO 

DA LEI MARIA DA PENHA (Ana Paula Antunes Martins, Universidade de Brasília, 

UnB; Lívia Gimenes Dias da Fonseca, UnB). 

As reformas legais recentes que visam conferir maior efetividade aos 

direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988 no que diz 

respeito às relações de gênero requerem significativas alterações nos 

currículos e práticas dos cursos de Direito a fim de que os atores do 

sistema de Justiça possam atuar em consonância com os novos valores 

sociais que orientam a edição de modelos legais como a Lei Maria da 

Penha. As normativas que disciplinam a organização político-pedagógica 

dos cursos de Direito parecem atender apenas parcialmente essas 

demandas, uma vez que não mencionam a necessidade de incluir neles 

as temáticas de gênero e sexualidade – seja de modo transversal ou 

específico. Tais lacunas na formação dos juristas resultam, 

potencialmente, em inadequações na aplicabilidade de leis criadas para a 

superação das desigualdades de gênero, como a Lei Maria da Penha, em 

virtude da insuficiente inclusão de conceitos de natureza multidisciplinar 

– como gênero e violência – nos conteúdos das disciplinas dos cursos de 

Direito. 

EXPERIÊNCIAS DE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO JURÍDICO SOB UMA 

NOVA PERSPECTIVA (Ana Paula Sales, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 

Universidade Cândido Mendes; Wladimir Cerveira de Alencar, Universidade 

Cândido Mendes) 
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O presente trabalho tem como objetivo compartilhar experiências 

vivenciadas em duas disciplinas diferentes de graduação: a realização de 

Júri Simulado para discussão de tópicos relacionados à bioética (na 

disciplina Sociologia Jurídica) e elaboração em grupo de Tratado 

Internacional como avaliação final (disciplina Direito Internacional 

Público). A realização de Júri Simulado em curso de graduação em Direito 

é uma prática comum a quase todos os cursos jurídicos no Brasil, 

entretanto, o ponto diferencial foi à inclusão do debate sobre bioética, 

atrelando, inclusive, o julgamento a temática trabalhada no filme “Não 

me deixe jamais”, onde não havia a discussão sobre a inocência de um 

indivíduo na prática de um crime, mas o debate sobre a validade jurídica 

de um programa de clones humanos para doação de órgãos, onde os 

participantes foram divididos em dois grupos de oposição (um de defesa 

do programa de clones humanos e outro que defendia a carência de 

validade do programa). Na disciplina Direito Internacional Público, a 

experiência de elaboração em grupo de tratado internacional inédito 

como forma de avaliação do aluno se mostrou bem sucedida em 

diferentes aspectos. Não houve defesa oral em aula do tratado, apenas 

discussões internas nos grupos com a consequente elaboração final do 

tratado. Foi utilizada também técnica de role play, em todos os grupos, 

cada aluno deveriam defender a agenda da política externa de 

determinados países (alguns países foram de inclusão obrigatória em 

todos os grupos e alguns ficaram a livre escolha dos alunos). A temática 

dos tratados também foi de livre eleição dos grupos com o 

monitoramento prévio dos temas escolhidos para que não ocorresse 

repetição de assuntos na mesma turma. Ambas as estratégias 

mostraram-se eficientes no que diz respeito ao processo de 

aprendizagem dos assuntos trabalhados e também o desenvolvimento 

de diversas outras habilidades dos alunos, dentre elas se destacam: 

capacidade de trabalhar em grupo, elaboração de instrumentos jurídicos, 

negociação em situação de diversidade de posicionamentos, habilidade 

em defender pontos de vista diferentes, pensamento crítico e ético em 
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relação aos tópicos estudados. A lição aprendida é que é factível alcançar 

múltiplos objetivos pedagógicos através de novas técnicas ou técnicas 

clássicas reinventadas quando se trata de ensino jurídico, demonstrando 

que é possível ensinar Direito com êxito fora dos parâmetros clássicos da 

lousa e microfone. 

A (NÃO) ADAPTAÇÃO DO ENSINO  DO DIREITO  AO PARADIGMA  DO ESTADO  

DEMOCRÁTICO  DE DIREITO (Angela Araujo da Silveira Espíndola, Universidade 

Federal de Santa Maria e Faculdade Meridional – IMED; Ariane Farvezani da Luz, 

IMED; Fabiane Carla Pilati, IMED; Marina Teixeira Monteiro, IMED). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil viu-se 

diante de um novo paradigma, o do Estado Democrático de Direito, o 

qual pressupõe atenção especial à efetivação dos direitos fundamentais. 

Colocar em prática este paradigma demanda a adaptação do 

ordenamento jurídico aos ideais constitucionais, principalmente no que 

tange a uma interpretação hermenêutica do ordenamento jurídico à luz 

da Constituição Federal. Para tanto, surge a necessidade de superação, 

principalmente, do paradigma racionalista que prevalece no sistema 

judicial pátrio, que traz arraigado em seus institutos as premissas do 

Estado Liberal, em flagrante dissonância com os pressupostos do Estado 

Democrático de Direito. Nesse sentido, a obra “O Acesso à Justiça” de 

Mauro Cappelletti, de co-autoria de Bryant Garth, faz uma profunda 

análise da jurisdição demonstrando as inúmeras deficiências que obstam 

o acesso à justiça. No livro, o autor elenca três soluções denominadas 

“ondas” para facilitar o acesso à Justiça, quais sejam: “assistência 

judiciária aos pobres”, “representação dos interesses difusos” e “do 

acesso à representação em Juízo a uma concepção mais ampla de acesso 

à Justiça. Um novo enfoque de acesso à Justiça”. De fato, a construção 

teórica e a aplicação dessas três soluções, em última instância, ensejam a 

ultrapassagem do paradigma atual de jurisdição. Assim, além dessas três 

ondas propostas por Cappelletti, o presente trabalho acrescenta como 
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possível ferramenta de consolidação do novo paradigma a reformulação 

do ensino do direito, vez que é na academia que os doutrinadores e 

juristas ingressam no mundo jurídico e é nos cursos de pós-graduação 

que a pesquisa acadêmica se intensifica.  Todavia, verifica-se o modelo 

atual de ensino jurídico, calcado na dogmática jurídica e em conceitos 

padronizados, que não estimula o senso crítico do aluno - mormente pela 

utilização indiscriminada de manuais e técnicas de simplificação do 

Direito -, promove o crescimento do denominado senso comum teórico. 

Assim, a ausência do estudo aprofundado do Direito tem consequências 

extremamente negativas, conquanto um aluno com conhecimento 

jurídico limitado não consegue compreender as contradições do 

sistema/paradigma atual, e por não compreender, tampouco é capaz de 

buscar ferramentas para modificá-lo. O modo com que o direito é 

ensinado, portanto, pode incentivar o estudo da adaptação a um novo 

paradigma ou manter a dinâmica do paradigma anterior, sendo, dessa 

forma, de suma importância, a discussão acerca da maneira como o 

ensino jurídico dogmático dificulta a ultrapassagem do paradigma 

racionalista e, em última análise, a consolidação das premissas do Estado 

Democrático de Direito, inaugurado pela Carta Maior. 

A TOGA E A ESPADA: O IDEAL DE FORMAÇÃO DO JURISTA POLITICAMENTE 

ENGAJADO E SOCIALMENTE RESPONSÁVEL (Beatriz Bartoly, UPIS – Faculdades 

Integradas; Esdras Dantas de Souza, UPIS – Faculdades Integradas). 

O presente trabalho busca refletir sobre o ensino jurídico de graduação 

brasileiro e o seu papel na formação de um jurista capaz de deter o 

conhecimento teórico fundamentado da “ciência do direito”, ao mesmo 

tempo em que revela-se o homem político, engajado e responsável pelos 

destinos de sua comunidade, tal qual foi almejado pelo jurista francês do 

século XVI, Jean Bodin, uma vez que este “arquétipo” por ele concebido 

arraigou-se tão profundamente em nosso imaginário que ainda hoje, em 

pleno século XXI, debatemos a perda da formação humanista dos cursos 
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jurídicos. Este trabalho busca aproximar respostas à indagação: é 

possível conceber uma educação jurídica de qualidade, apta a formar 

juristas socialmente responsáveis, politicamente conseqüentes e 

engajados, capazes de assumir o papel e as funções que a sociedade 

atual pede e exige dos principais atores do mundo jurídico – juízes, 

promotores e, acima de todos, advogados?  Defende, para tanto, a 

necessidade de uma revisão metodológica no processo de formação dos 

bacharelandos em Direito de acordo com os conceitos e valores pós-

modernos, como o da ética e do respeito à dignidade da vida, em todas 

as suas formas. Diante da perspectiva da existência de uma crise da 

modernidade, propõe a reflexão e a superação pós-moderna de seus 

conceitos para que seja possível a formulação de um modelo ensino 

jurídico de graduação brasileiro fundado no compromisso político com as 

novas demandas de uma sociedade em contínua transformação.  Em 

especial, reflete sobre a possibilidade de empregar a Análise de Discurso 

Crítica – ADC – como campo teórico e metodológico apto a aproximar 

respostas ao atingimento destes objetivos. 

DIREITO: ENTENDENDO OS OBSTÁCULOS PARA SUPERAR OS DESAFIOS (Candisse 

Schirmer, Faculdade de Direito de Santa Maria, FADISMA; Jefferson Zanette, 

FADISMA). 

O ser humano carrega consigo, dentro de si, uma chama que o instiga e 

fascina ao passo que por ela é consumido. Essa centelha o impele a 

superar obstáculos e alçar voos rumo a novos desafios. De todas as 

capacidades desse ser à de acumular conhecimento merece destaque. 

Esta palavra, conhecimento, resume um conceito: ato ou efeito de 

conhecer, e o conhecimento, sendo gênero, vem sendo adquirido ao 

longo do tempo tanto pelo anseio humano na busca incessantemente 

por respostas quanto através de sua luta na superação de desafios. 

Nesse prisma, talhamos do gênero a espécie e projetamos na lousa 

imaginária para cristalina análise do ramo do conhecimento com o qual 
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se pretende trabalhar, o Direito. O desafio dentre outras acepções 

pressupõe a existência de um obstáculo, algo que impede o acesso a 

novas possibilidades. Logo, ao se analisar o Direito e os desafios que este 

vem ou virá a enfrentar na atualidade e no futuro, sob tal ótica, significa 

limitar o foco e vislumbrar apenas parte de um cenário muito mais rico e 

complexo, quiçá, inviabilizando o sucesso ou gerando soluções 

meramente paliativas. Assim, como aventureiro que se vê desafiado a 

cruzar o desfiladeiro, hoje se vê o Direito desafiado a solucionar questões 

em todas as particularidades da vida e do quotidiano passando tanto 

pelo campo espiritual como pelo existencial. Tem a sua frente um 

desfiladeiros repleto de demandas escarpadas e escorregadias, restando 

então analisar quais obstáculos que estão a motivar tais desafios 

perscrutando todas as possibilidades para superá-los agregando e se 

necessário for reinventando o conhecimento. 

A AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO JURÍDICA: DA FORMAÇÃO ‘ESPECIALISTA’ À 

FORMAÇÃO HUMANISTA DE NUSBAUM E UNGER (Carolina Elisa Suptitz, 

Faculdade de Direito de Santa Maria, FADISMA). 

Discutir a educação jurídica se tornou pauta constante de uma década 

para cá. Afinal, que tipo de formação é importante fornecer àqueles que 

exercerão funções das mais relevantes na sociedade – a de gestão da 

convivência social? Um dos tantos problemas que podem ser 

identificados no modelo de educação jurídica brasileira é o da sua 

especialização, que, na mesma medida em que aproxima o estudante das 

normas estatais, o distancia da sociedade e da realidade, público e local 

para quem e onde atuará, bem como o desabilita ao pensamento e ação 

transformadoras. Afinal, nas palavras de Edgar Morin (2003), “a 

hiperespecialização impede de ver o global (que ela fragmenta em 

parcelas), bem como o essencial (que ela dilui)”. Com efeito, a educação 

especialista estaria a provocar, então, ou uma distorção da realidade, na 

medida em que olhando para ela a partir do paradigma da separação a 
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veremos como se fosse composta por vários elementos independentes 

entre si que exigirão atenção igualmente independente. Ou uma atrofia 

nas nossas capacidades de responder a ela, já que, apesar de 

conseguirmos vê-la na sua complexidade, não conseguimos criar 

ferramentas e mecanismos que a atendam. De qualquer modo, a 

realidade não será adequadamente pensada e discutida se observada por 

sujeitos reféns de uma educação especialista. Com o intuito de encontrar 

alternativas que busquem reduzir ou sanar este déficit, é que o 

pensamento de Martha Nussbaum e Mangabeira Unger foram aqui 

estudados. Ambos defendem a ampliação da educação jurídica, 

contribuindo para uma formação humanista e crítica dos futuros juristas. 

Para Nussbaum, nenhuma instituição e conquista social é estável, nem 

mesmo a democracia ou os direitos humanos, razão pela qual a 

humanidade precisa ser cultivada constante e perpetuamente. Segundo 

ela, a humanidade deverá ser cultivada mediante o investimento em três 

valores centrais, assim denominados: auto-exame socrático, cidadania 

mundial e imaginação narrativa. Mangabeira Unger apresenta inúmeras 

propostas tanto para a educação de um modo geral, como para a 

educação jurídica. Quanto à educação em geral, enfocando nos estudos 

pré-universitários, Unger, explicita a crítica à especialização em prol de 

uma formação mais genérica e ampliada: “Nada de especializações 

rígidas e de profissionalizações precoces. Ensino de século 21 é transmitir 

a milhões de pessoas capacitações genéricas.” Em específico ao que mais 

nos interessa, a educação jurídica, Unger elabora proposta original e 

inovadora, pois, apesar de reconhecer que a educação jurídica brasileira, 

como ele mesmo diz, “não presta”, também não encontra outra que 

poderia servir de modelo. A crise da educação jurídica é, portanto, 

mundial, mesmo que a brasileira se destaque como paradigma negativo. 

De todo modo, propostas como a de Nussabum e Unger, se não servirem 

para um aproveitamento imediato e nos seus exatos termos, que sirvam 

para contribuir para o debate que já se estende há vários anos e que 
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cada vez mais se intensifica em prol de uma mudança bastante grande na 

formação do profissional do Direito. 
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GRUPO DE TRABALHO “NOVOS DESAFIOS AO ENSINO DO DIREITO” 

(Segunda sessão, dia 09 de maio das 14h às 18h). Coordenadora: 

Christine Oliveira Peter da Silva (Centro Universitário de Brasília, 

UNICEUB). Debatedora: Loussia Felix (Universidade de Brasília, 

UnB). 

 

ENSINO DO DIREITO: DEMOCRATIZAÇÃO, BANALIZAÇÃO OU DESPERDÍCIO? 

(Alexandre Veronese, Universidade de Brasília, UnB). 

O presente ensaio é uma demanda relacionada com lançamento do 

primeiro relatório do Observatório do Ensino do Direito (OED), da Escola 

de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (Direito GV). O 

objetivo do ensaio é apreciar os dados e as conclusões relacionadas com 

a primeira pesquisa, que mapeou os cursos de direito para postular uma 

resposta à pergunta: “quem é o professor de direito no Brasil?” O ensaio 

está dividido em três partes. Na primeira parte, é descrita a pesquisa 

realizada pela equipe científica da Direito GV, acompanhada de 

anotações teóricas. Na segunda parte é realizada a apreciação crítica das 

anotações realizadas anteriormente, focalizadas no dilema regulatório 

para a área de direito: como é possível modificar as práticas educacionais 

se as mesmas respondem diretrizes fixadas por sistemas externos ao 

mundo acadêmico, que possuem ampla repercussão cotidiana nos 

cursos? Na terceira e última parte são efetuadas considerações acerca da 

ampla expansão da oferta de vagas nos cursos de graduação em direito. 

A questão final colocada pela última parte do ensaio pode ser expressa 

da seguinte forma: como será possível lidar com a democratização do 

conhecimento jurídico, tendo no horizonte o processo social em marcha 

do predomínio da simplificação? 
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ENTRE MODELOS DE ENSINO JURÍDICO: UM ESTUDO DE CASO A PARTIR DA 

EXPERIÊNCIA DE MONITORIA NA DISCIPLINA TEORIA GERAL DO PROCESSO 

(Delton Ricardo Soares Meirelles, Universidade Federal Fluminense, UFF; Gabriel 

G. S. Lima de Almeida, UFF; Gabriela Sepúlveda Stellet, UFF). 

A aula expositiva, apesar de várias críticas, ainda é predominante no 

Curso de Direito. Mudanças dependem de grandes esforços, não apenas 

no que se refere à maneira de transmissão de conteúdo, mas também 

quanto ao desenvolvimento e aplicação de modelos de avaliação 

alternativos à tradicional prova escrita. Ademais, o próprio fato de os 

alunos de modo geral estarem condicionados ao modelo expositivo de 

aulas torna a exploração de outras metodologias um grande desafio. A 

partir da experiência desenvolvida na Disciplina Teoria Geral do Processo, 

em 2013.2, buscamos contrastar dois modelos de avaliação e ensino, 

aplicáveis ao direito processual: um, o tradicional modelo expositivo, 

avaliando-se o alunopor meio de duas provas escritas no semestre; o 

segundo, um modelo de avaliação seriada, baseada na resolução de 

diversos casos concretos curtos, ao longo do semestre, e uma atividade 

de sessão simulada de julgamento, onde os alunos em grupo atuariam 

como partes em um litígio. Estas propostas, inseridas no projeto de 

Monitoria – introdução à docência, onde alunos graduandos auxiliam o 

professor na dinâmica de ensino –, foram desenvolvidas, de modo que 

este trabalho pretende expor de que maneira cada metodologia de 

ensino repercutiu na avaliação dos alunos; na dinâmica entre discentes e 

docente. A posição dos alunos monitores, como ‘ponte’ entre o professor 

e turma, nos permitiu também aferir aspectos subjetivos não visíveis na 

avaliação objetiva. O trabalho está dividido em três momentos de 

análise: 1. Descrição da Metodologia utilizada, situando-a dentro do 

quadro do ensino em Sala de Aula de Direito Processual; 2. Descrição da 

Experiência de Monitoria ao longo de 2013, no que se refere à 

dinâmicade sala de aula e as reações dos alunos a cada metodologia de 
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ensino; e 3. Uma análise comparada dos dois momentos, refletindo sobre 

os resultados e percepções quanto a temática. Assim, ao trazer a 

descrição desta experiência e análise comparativa entre dois momentos, 

pretendemos contribuir para propostas mais eficientes e participativas 

de ensino do Direito, especialmente no Direito Processual. 

A MEDIAÇÃO PODE SER ‘ENSINADA’ NO CURSO DE DIREITO? (Delton Ricardo 

Soares Meirelles, Universidade Federal Fluminense, UFF; Isabela Dantas , UFF). 

A redemocratização brasileira, com o reconhecimento de novos direitos 

e a expansão orgânica do Poder Judiciário, contribuiu para o aumento da 

judicialização de conflitos como fenômeno do Acesso à Justiça. O Sistema 

Judiciário vem se preparando para absorver este aumento quantitativo 

dos conflitos, inclusive incorporando as políticas públicas de estímulo aos 

meios alternativos, mas ainda preservando a lógica da decisão. O 

presente trabalho busca analisar este movimento de estímulo à 

mediação, diferenciando-a da jurisdição, questionando até que ponto os 

Cursos de Direito podem contribuir para a formação de uma nova cultura 

de reconhecimento de diferenças, pluralidade, emancipação e 

empoderamento. 

EDUCAÇÃO ARISTOCRÁTICA E ENSINO DO DIREITO (Felipe Adaid , Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, PUC-Campinas; Samuel Mendonça, 

PUCCampinas). 

A presente pesquisa se baseia na filosofia desenvolvida pelo filósofo 

alemão Friedrich Nietzsche, mormente em que tange sua contribuição a 

respeito da educação e da formação intelectual em detrimento da moral. 

Sendo assim, considerando o legado, absolutamente, relevante e 

contemporâneo de Nietzsche sobre a crítica e a superação: como pensar 

a educação aristocrática diante do ensino jurídico brasileiro? Desta 

forma, o trabalho tem por objetivo problematizar as questões 
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educacionais, sobremodo no que se refere ao ensino jurídico, levando-se 

em conta o crítico cenário atual e o progressivo sucateamento do 

conhecimento. Na mais objetiva definição, se é que lhe seja possível um 

conceito derradeiro, a educação aristocrática se refere a uma educação 

superior, elitista e individual, oposta a qualquer tipo de massificação. Em 

última análise, ela se antagoniza a própria constituição de democracia, na 

medida em que não pode ser confundida com uma prática pedagógica. 

Destarte, se a educação aristocrática aponta para a superioridade 

intelectual, por meio da dimensão individual, será que ela poderia ser 

aplicada também ao ensino jurídico? Neste diapasão, os resultados 

alcançados evidenciam que a concepção de educação aristocrática, 

pensada no contexto do Direito, em suma, propicia a revaloração da 

própria educação jurídica, refletindo, indiretamente, na própria atuação 

do operador do direito. Assim sendo, visto o esquálido cenário 

educacional brasileiro, faz-se necessário uma nova concepção de 

educação que não seja sectária, estanque ou moralizadora. A educação 

aristocrática se torna, então, uma plausível solução ao indivíduo que 

busca excelência.  

PROBLEMATIZANDO A DIDÁTICA NO ENSINO DO DIREITO: ENTRE AS ÂNCORAS 

DA TRADIÇÃO E AS BOIAS COLORIDAS DA INOVAÇÃO - A NECESSIDADE DE 

TRANSFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO JURÍDICA (João Virgílio Tagliavini - 

Universidade Federal de São Carlos) 

A comunicação apresenta-se na forma de um café literário-filosófico com 

a participação de Luiz Alberto Warat, Roberto Lyra Filho, José Geraldo de 

Souza Júnior, Boaventura de Souza Santos, Paulo Freire, dentre outros, 

sob a presidência de Jorge Amado, no estilo da “Ciência jurídica e seus 

dois maridos” (Warat), em que não há distinção entre as dimensões 

(aquém e do além), em que os personagens estão diante de um 

verdadeiro enigma: como educar para o direito e a justiça, com 

qualidade, sem perder o tesão, num Brasil, com 1200 cursos de direito, 
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com os alunos que temos (e não com os alunos que idealizamos), de 

desigualdades gigantescas, em que “Pedrinhas” convivem com o “Padrão 

Fifa” dos estádios da copa do mundo e em que sobrevivem capitanias 

hereditárias e negros ainda são amarrados nos postes? 

O ENSINO JURÍDICO (SIMPLIFICADO) BRASILEIRO: UM ‘DELIVERY’ DE VERDADES 

QUE SE COMEM RÁPIDO E INTOXICAM (José Carlos Kraemer Bortoloti, Faculdade 

Meridional – IMED; Thaise Nara Graziottin Costa, Faculdade Meridional – IMED). 

O ensino jurídico simplificado brasileiro vem sendo praticado com 

fórmula(s) mágica(s) pronta(s), como se fosse uma receita, um manual, 

como se tudo estivesse (sempre) “logo ali”, pronto. Como consequência, 

a intoxicação pelo acúmulo de verdades objetificantes (Warat) indica que 

grande parcela dos cursos de Direito no Brasil vem se preocupando 

exclusivamente (mercadologicamente) em vender promessas tecnicistas 

para aprovação no Exame de Ordem ou (quando muito) concursos 

públicos. Assim, a proposta do texto não é trazer resposta(s) mágica(s) 

pronta(s), mas, justamente, des-velar a simplificação do Direito que se 

repete no ensino jurídico brasileiro e tem culpa, sim, na dificuldade da 

dogmática jurídica em lidar com os fenômenos sociais, possibilitando que 

o acontecer (hermenêutico) do ensino possa romper com o quadro de 

estagnação do ensinar-o-direito. 

VISÕES DE UNIVERSIDADE NAS CRÍTICAS AO ENSINO JURÍDICO BRASILEIRO (José 

Garcez Ghirardi, Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 

Direito GV; Marina Feferbaum, Direito GV; Bruna Romano Pretzel, Direito GV; 

Guilherme Forma Klafke, Direito GV). 

De acordo com o Censo da Educação Superior realizado pelo INEP, 

existiam, em 2012, 1155 cursos de Direito no Brasil. As críticas a esse 

número excessivo de cursos tornaram-se lugar-comum. Implícitas nessas 

críticas estão, entretanto, visões muito divergentes de Universidade e de 
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sua função social. Este paper discute três leituras recorrentes de 

Universidade no ambiente brasileiro: Universidade como lócus gerador 

de conhecimento de ponta; Universidade como lócus garantidor de um 

repertório conceitual mínimo; e Universidade como lócus de formação 

profissional. A partir desse esquema, os autores argumentam que o 

avanço do debate sobre a realidade do ensino jurídico brasileiro depende 

de clareza quanto à visão de Universidade que se quer privilegiar. 

EDUCAÇÃO JURÍDICA E CORPO: NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA 

(Rafael de Deus Garcia, Universidade de Brasília, UnB). 

Acompanhando a ideia da comunidade de estudiosos de que a área da 

Educação Jurídica está em crise, este artigo busca construir uma 

justificativa teórica que possa servir como elemento de soma ao 

fundamento para um novo modelo de Educação Jurídica. Dentre outros 

elementos, trata-se de um novo modelo que reconhece o processo de 

dessensibilização do estudante ao longo do curso de Direito e de que o 

corpo, compreendido em sua dimensão biopolítica, profundamente 

imerso nas múltiplas relações de poder presentes na área do Direito, 

representa o ponto nodal na estrutura do modelo a ser criticado. Para 

cumprir tal pretensão, parte-se, principalmente, da compreensão de 

corpo de Merleau-Ponty, especialmente a partir de sua principal obra 

“Fenomenologia da Percepção”. 

A INTERDISCIPLINARIDADE COMO DESAFIO CONTEMPORÂNEO AO ENSINO 

JURÍDICO (Simone Trindade da Cunha, Universidade de Fortaleza, UNIFOR; Beatriz 

de Castro Rosa, UNIFOR; Katherinne de Macedo Maciel Mihaliuc, UNIFOR; Janine 

de Carvalho Ferreira Braga, UNIFOR). 

No atual contexto mundial, em que as relações e conflitos econômicos, 

políticos e sociais transcendem aos limites impostos pelo espaço 

territorial das nações, observase a necessidade de inovação por parte 
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dos Cursos de Direito quanto à preparação dos futuros profissionais. O 

destaque em relação aos demais bacharelados decorrerá da aplicação de 

novas perspectivas pedagógicas, que permitam formar bacharéis 

contextualizados com realidade social na qual estão inseridos. Tal 

inovação não se apresenta exclusivamente para atender às expectativas 

institucionais e do Ministério da Educação (MEC), mas para continuar 

oferecendo à sociedade, profissionais adequados ao perfil exigido pelo 

mercado mundial. No presente ensaio pretendese apresentar a 

interdisciplinaridade como desafio contemporâneo ao ensino do Direito, 

considerando a possibilidade de oportunizar ao futuro profissional do 

direito uma formação mais ampla, que supere a atual habilitação 

teóricocientífica. Inicialmente, apresentarseá uma breve perspectiva 

histórica do ensino jurídico no Brasil e, em seguida buscarseá 

apresentar a relevância em viabilizar a efetividade do processo de ensino 

– aprendizagem interdisciplinar. 

NA PRÁTICA A TEORIA É OUTRA: O PAPEL DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DA 

FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DO DIREITO E SEU DESCOMPASSO COM A SALA 

DE AULA (Rogerio Borba (Universidade Estácio de Sá, UNESA). 

O presente trabalho tem por objetivo a discussão do estágio obrigatório 

no direito, momento em que, teoricamente, o estudante tem a 

oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso. Discutir-se-á a metodologia aplicada, a estrutura 

oferecida, a integração entre os conhecimentos - se existir - da sala de 

aula e dos tribunais, bem como o papel do estágio na formação do 

estudante e o papel do estudante nas instituições que oferecem o 

estágio. Em um mundo onde cada vez mais as fronteiras políticas, 

econômicas e territoriais são ultrapassadas, as Instituições de Ensino tem 

buscado novas metodologias de ensino, inclusive copiando métodos 

mundialmente reconhecidos. Dentre estes o mais alardeado é o modelo 

de Harvard, onde confere-se mais ênfase à prática, com uma 
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metodologia baseada na análise de casos concretos. Em uma tentativa de 

copiar este modelo de sucesso, utilizando-se da ideia - não 

necessariamente da metodologia - busca-se aproximar o estudante de 

direito da prática, para que o mesmo tenha maior aproveitamento do 

conhecimento obtido em sala, servindo ainda como mecanismo  de 

aprimoramento da qualidade de ensino, busca-se, por meio de 

alterações legislativas, antecipar o ingresso formal do estudante no 

estágio. Na mesma linha, busca-se ainda retirar das Instituições de Ensino 

o comando do estágio, transferindo-o à Instituições Públicas – Tribunais, 

Ministério Pública, Procuradorias, Defensorias - na esperança de que a 

formação tenha contornos mais próximos do ideal de formação de um 

profissional conectado com a realidade de mercado. Discute-se, a partir 

dessa realidade que se forma, as repercussões aos atores envolvidos - 

Instituições de Ensino, Instituições Públicas e, principalmente, Estudantes 

de Direito - devendo-se ponderar os reais ganhos e perdas, bem como 

quais as metas a serem atingidas e, acima de tudo, que profissional de 

direito queremos formar. 


